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Në vitin 1945 shumica e vendeve të Evropës dhe Bashkimi Sovjetik ishin të 

shkatërruara. Gjashtëmbëdhjetë vjet më vonë Evropa Perëndimore e kishte rimarrë 

veten me shpejtësi, po ashtu si edhe Bashkimi Sovjetik, megjithëse disi në mënyrë 

më paqësore. Në fillim të viteve 1990 komunizmi ra në kolaps në Evropën Lindore 

dhe në Bashkimin Sovjetik. Krahasuar me Luftën e Dytë Botërore, dhuna dhe 

shkatërrimet, që e shoqëruan nuk ishin sinjfikative dhe ishin të izoluara. Krahasuar 

me eksperiencën e viteve pas Luftës së Dytë Botërore, ende në shumë drejtime, 

gjashtëmbëdhjetë vjet më vonë, rehabilitimi ekonomik dhe kulturor i shoqërive, që u 

ndikuan nga komunizimi është pa shkëlqim. Në dukje ndryshimet në rregullat dhe 

institucionet themelore, që drejtojnë një shoqëri mund të jenë më të vështira se 

pastrimi i mbeturinave dhe vendosja e tullave mbi njera-tjetrën. 

Qeverisja është problemi themelor i vendeve në tranzicion. Në të gjitha këto vende, 

drejtimi i përcaktuar ka qenë ndërtimi i demokracisë, i një ekonomie të lirë tregu, 

arritja e transparencës, dhe përgjegjësisë së qeverisjes, promovimi i drejtësisë 

ekonomike dhe sociale, mbrojtja e të drejtave të njeriut, reduktimi i varfërisë, rritja e 

nivelit të zbatimit të ligjit dhe e cilësisë së shërbimeve që i jepen publikut, zhvillimi i 

mëtejshëm i shoqërisë civile dhe përmirësimi i pjesëmarrjes së qytetarëve në 

vendimmarrjen politike, ekonomike dhe sociale. Çdo vend është përpjekur të gjej 

rrugën më të mirë për të rrimarrë veten nga e kaluara komuniste dhe për të ndërtuar 

vlera të reja, sisteme qeverisjeje dhe institucione administrative që ndihmojnë për një 

zhvillim afatgjatë. Praktikisht çdo vend ka bërë progres. Tregues për këtë është fakti 

se disa nga vendet më të avancuara tashmë janë anëtare të BE-së ose në rrugën e 

hyrjes në të. Por, disa vende, shumë nga vendet në tranzicion, vazhdojnë të renditen 

në nivele të ulëta në lidhje me nivelin e transparencës, korrupsionit, sigurimit të 

shërbimeve sociale, infrastrukturës dhe përshtatshmërisë së taksave tregtare, kodeve 

juridike dhe administratës së tyre. 

Këto vende përfshijnë mbi një të gjashtën e sipërfaqes së globit tokësor, rajon që 

gjeografikisht është i gjerë dhe i ndryshëm si nga ana kulturore dhe ekonomike. Por, 

të gjitha këto shoqëri kanë të përbashkët midis tyre detyrën thelbësore të tranzicionit 

nga një filozofi e bazuar në kontrollin qendror dhe minimizimin e niciativave 

individuale tek filozofia në të cilën detyra thelbësore e qeverisjes është të lehtësojë 

niciativa të tilla. Në secilën nga këto vende njerëzit luftojnë për të përcaktuar 

vizionin e zhvillimit të vendeve të tyre; strukturat dhe metodat e qeverisjes korrekte; 

kërkesat dhe rolet për politikanët dhe punonjësit civilë; qëllimet shpejtësinë dhe 

renditjen, si dhe etapat për reformat e sektorit publik. Zhvillimi dhe zbatimi i 

politikave e procedurave decentralizuese dhe krijimi i qeverisjeve vendore efektive 

përbën një aspekt tjetër, i cili po bëhet gjithnjë e më i rendësishëm për mirëqenien e 

këtyre shoqërive. Përsëri, të gjitha vendet në tranzicion po luftojnë për këto çështje 

dhe ato kanë se çfarë të mësojnë nga njëra-tjetra. 

                                                 
1 Presidente e NISPAcee, Qendra për Trainime dhe Konsulencë, Tbilisi, Gjeorgi 



Për të drejtuar dhe kapërcyer këto sfida, nuk mund të nënvleftësohet rëndësia e 

edukimit dhe trajnimit të administratës publike/politikave publike. Mbas dekadës së 

fundit, administrata publike dhe politikat publike janë shfaqur si disiplina të reja 

akademike në rajon dhe tashmë kanë luajtur një rol thelbësor në trajnimin e 

strukturave të shërbimit civil, të studjuesve dhe të konsulentëve. Nuk ka dyshim se 

Rrjeti i Instituteve dhe Shkollave të Administrimit Publik në Evropën Qendrore dhe 

Lindore (NISPAcee)  po luan një rol kyç në këtë proces. 

Misjoni i NISPAcee është që të promovojë zhvillimin dhe përhapjen e kurseve për 

administratën publike, politikat publike dhe disiplina të lidhura me to si dhe 

programet e trajnimit për Evropën Qendrore dhe Lindore dhe ish Bashkimin 

Sovjetik. Kjo gjë para së gjithash përfshin rritjen e cilësisë së instruksioneve për 

shkollat/institutet e administratës publike dhe politikave publike. Një fokus tjetër i 

aktiviteteve të NISPAcee është të lehtësoj programet e studjuesve dhe konsulentëve 

dhe dialogun midis instruktorëve, punonjësve civilë, trajnerëve, manaxherëve të 

sektorit publik dhe politikanëve. Kjo gjë promovon ndërtimin e kapaciteteve dhe 

zhvillimin institucional të qeverisjes qendrore dhe vendore, promovon tranzicionin 

politik dhe ekonomik përmes shërbimit publik efektiv dhe ndihmon që të 

përmirësohet cilësia e dhënies së shërbimeve për qytetarët. NISPAcee është 

pozicionuar drejt për të përhapur praktikat më të mira dhe manaxhimin publik 

modern, politikat publike dhe qeverisjen në të gjithë rajonin. Përmes kësaj 

shpërndarjeje, shkencëtarët dhe vendim marrësit në çdo vend mund të mësojnë nga 

eksperienca e grumbulluar përfshi dështimet dhe praktikat më të mira të vendeve të 

tjera që po kalojnë përmes përpjekjeve të njejta për të ndërtuar institucione të forta të 

qeverisjes qendrore dhe vendore, të cilat janë të hapura, transparente dhe të 

përgjegjshme ndaj publikut. 

Ndarja e praktikave më të mira dhe leksioneve të marra nga vendet e EQL në kohën 

që ecet përpara në rrugën që të shpie në BE është qëllimi kryesor i publikimeve 

vjetore të NISPAcee. Ky botim është prova e parë pilot e një serie të botimeve 

vjetore. Në çdo artikull autorët eksplorojnë eksperiencën unike të një vendi të 

veçantë, identifikojnë qasjet që janë përdorur në çdo vend dhe lejojnë që të arrihet 

konceptimi i suksesit dhe i qendrueshmërisë të këtyre qasjeve. Një sërë artikujsh i 

kushtohen politikave dhe procedurave të qeverisjes vendore dhe trendeve lidhur me 

dhënien e shërbimeve publike vendore. Të gjitha kumtesat bazohen në zgjidhje 

imperative realiste dhe të bazuara tek kërkesa. 

Shpresa ime e zjartë është se në vijim çdo botim vjetor do të vazhdojë të ofrojë 

kontribute serioze dhe të mprehta për të përmirësuar administratën publike në rajon. 

Shpreh mirënjohjen time dhe një vlerësim special për editorin, për durimin e tij për të 

lexuar artikujt dhe për të zgjedhur më të mirët prej tyre. Unë, gjithashtu dua të 

falenderoj për detyrimin që kam ndaj Sekretarjatit të NISPAcee dhe Juraj Sklenar, i 

cili ishte përgjegjës për administrimin e projektit dhe përgatitjen e këtij libri.  

 

Mzia Mikeladze 

Presidente e NISPAcee
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1. Hyrje: disa paradokse të reformës së administratës publike në tranzicionin 

pas komunist. 

Në vijim të shumë bashkëbisedimeve, në të cilat unë isha në gjendje të krahasoja 

eksperiencën time me konsulentë të tjerë, që japin këshilla teknike tek politikëbërësit, 

unë arrita në përfundimin se gati çdo rast i reformës institucionale në të cilën unë 

kisha qenë i përfshirë në mënyrë aktive në Evropën Qendrore dhe Lindore (EQL) dhe 

në Komunuellthin e Shteteve të Pavarura (CIS) kishte kaluar përmes paradokseve
3
. 

Zakonisht ishte një mishmash nga njera anë midis asaj se çfarë përfaqësonin termat e 

referencës të një projekti të dhënë dhe çfarë u rekomandohej konsulentëve ekspertë 

që tju thoshnin „përftuesve‟ dhe nga ana tjetër ajo se çfarë ishte praktika normale në 

vendin ose vendet që jepnin fondet e nevojshme si donacion. Në të njejtën kohë 

„praktikat më të mira‟ të rekomanduara zyrtarisht nga agjencitë ndërkombëtare dhe të 

bazuara në „etapat‟ e provuara dhe të besuara shpesh kishin pak ngjashmëri me atë 

çfarë aktualisht kishin arritur vendet e zhvilluara në vetvete, të cilat megjithatë 

supozohen të jenë modelet efektive. Në mënyrë paradoksale në fushën e objektivave 

ideologjike të asistencës teknike vihet re një transformim në një lloj krize manaxhimi 

me prioritet mbështetjen e një regjimi të brisht, shpesh të ri, i cili përpiqet të 

manaxhojë goditjet e fshehta ose aktuale, të shpallë situatën e sigurtë, rregullin civil, 

mbështetjen ekonomike të njerëzve në disa raste si pasojë e mbështetjes sociale në 

shkallë të plotë civile ose ndërkombëtare. Megjithatë përftuesit kryesorë që dalin në 

praktikë janë një lloj sipërmarrësish në jetën politike dhe akademike, më tepër se në 

ata që vuajnë direkt pasojat që vijnë nga dobësimi  i lëvrimit efikas dhe të 

mjaftueshëm të mallrave dhe shërbimeve.  

Shembujt e mëposhtëm janë marrë, rastësisht dhe kryesisht nga eksperienca 

personale, për të shërbyer si ilustrim i kushteve tipike që shumë konsulentë kanë 

hasur në një mënyrë ose një tjetër në punën e tyre: 

                                                 
1 Profesor Emeritus (Studime Evropjane), Universiteti i Limerikut, Irlandë: Profesor vizitor, Qendra për 

Kërkime për Qeverisjen, Departamenti i Politikave, Universiteti i Bristolit, Mbretëria e Bashkuar. 
2 Falenderim: Kjo kumtesë është pregatitur me mbështetjen e Institutit të Studimeve të Avancuara në 

Universitetin e Bristolit, i cili më ka ofruar mua një bursë Benjamin Meaker si profesor visitor në 

Qendrën e Kërkimeve për Qeverisjen në Departamentin e Politikave në këtë universitet për periudhën 

Janar – Qershor 2006. Unë u jam mirënjohës kolegëve të departamentit të Politikave dhe Shkollës së 

Studimeve të Politikave në Universitetin e Bristolit për komentet e tyre dhe kritikat për disa 

argumentime të sjella në këtë kumtesë, veçanërisht për vërejtjet e bëra në seminarin e hapur të kërkimit 

të mbajtur në Departamentin e Politikave në 8 Mars 2006 dhe në simpozjumin në vetë IAS-në për 

integrimin në BE: Krahasim i Vendeve Balltike dhe Ballkanike në 5 Mars 2006 (në të cilin gjithashtu 

morrën pjesë edhe studjues të tjerë visitor dhe të praktikës). 
3 Eksperienca ime si konsulent për qeveritë e përfshira në reformat e tranzicionit për administratën 

publike dhe institucionet politike përfshin një numër të agjensive të ndryshme ndërkombëtare (UNDP, 

Banka Botrore, DFID, EU Phare, EU Tacis, Insituti i Shoqërisë së Hapur) dhe vende të tilla si: 

Bullgaria, Hungaria, Sllovakia, Estonia, Kirgizstani, Taxhikistani dhe Serbi dhe Mali i Zi. Askush prej 

atyre me të cilët unë kam punuar nuk është përgjegjës për pikpamjet e shprehura në këtë kumtesë, për të 

cilën unë personalisht jam plotësisht përgjegjës edhe për ndonjë gabim që ka mbetur. 
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Urtësi tradicionale Të vërteta të mundimshme 

Reforma e shërbimit civil duhet të vazhdojë 

me qëllim që të realizojë një formë klasike 

të karrierës së shërbimit të stabilizuar, me 

një ndarje të qartë të punëve politike nga 

ato administrative. 

Qeveritë e grupimeve të ndryshme politike në shumë 

vende Anglo - Saksone së fundmi dhe me paramendim 

kanë trilluar dallimin politikë/administrim dhe kanë 

ngritur pyetje lidhur me vlerat e karrierës së shërbimit të 

vazhdueshëm, gjë e cila asnjëherë nuk ka depërtuar 

plotësisht p.sh. në ShBA4. 

Decentralizimi i komuniteteve lokale të 

vetqeverisura është një mënyrë për vendet e 

EQL/CIS për të rritur si efiçensën dhe 

zgjedhjet dhe pjesëmarrjen e publikut lidhur 

me mallrat dhe shërbimet publike. 

Lëvrimi nga degët vendore të administratës qendrore në 

vendet e EQL/CIS është pandryshim bile edhe më i 

prirur drejt korrupsionit dhe inkompetencës krahasuar 

me agjensitë qendrore shtetërore, të cilat vazhdojnë të 

jenë instrumentat më të mirë për furnizimin adekuat dhe 

të besueshëm me mallra dhe shërbime publike. 

Sistemet ekzekutive në shumë vende të 

EQL/CIS, veçanërisht në ish BRSS, janë „të 

rënda nga sipër‟ me shumicën e fuqisë të 

kontrolluar personalisht nga  drejtuesi 

ekzekutiv dhe rrethi i tij i „këshilltarëve‟ 

dhe miqve i caktuar politikisht. Më shumë 

fuqi duhet të kaloj tek ministritë dhe 

agjensitë kryesisht në drejtim të bërjes së 

politikës publike. 

„Personalizimi‟ i fuqisë në një periudhë afatgjatë në 

Evropë dhe në ShBA, nën ndikimin e doktrinës të 

„manaxhimit të ri publik‟ zakonisht është shoqëruar nga 

shtimi i agjensive qendrore, që janë të specializuara në 

analiza politike, monitorime, vlerësime dhe kontroll 

funksional. Ato në mënyrë të pandryshueshme kanë 

ndikim në gërryerjen e themeleve të autoritetit të 

drejtuesit të ministrive të linjës dhe ndërimin e 

rregullave normale të përgjegjësisë publike. 

Një trend në rritje që çon në furnizimin e 

qeverisë qendrore me punonjës të 

kualifikuar njëkohësisht me shmangjen e 

difekteve të administratës paskomuniste të 

stabilizuar bëhet me qëllim që të arrihet një 

partnership shumë donatorësh/qeveri për 

„ndërtim kapacitetesh‟. Kështu financohen 

specialistë të punësuar me kontratë, që nuk 

janë pjesë e shërbimit civil të stabilizuar 

dhe që paguhen me tarifa më konkuruese 

me sektorin privat se sa me tarifat tipike të 

përcaktuara në shërbimin publik.  

Personeli i caktuar për të asistuar ministritë dhe 

agjensitë e shtetit për kontratat e financuara nga 

donatorët në praktik është  i zgjedhur nga ministrat dhe 

drejtuesit ekzekutiv (ose  të paktën aprovohet prej tyre)  

të caktuar politikisht. Në mënyrë të vazhdueshme ata 

kufizohen nga të njejtat kufizime dhe pasiguri qendrimi 

si dhe padronët politik, shumë larg nga kontrata e tyre. 

Kështu që plotësimi me staf teknik ose thjesht 

administrativ me kontratë me subvencion të 

organizmave ndërkombëtarë krijon në një farë mase 

kapacitete të afta profesionale në shërbimin publik dhe 

është i paqendrueshëm. 
 

Këtu, padyshim mund të shtohen shumë më tepër shembuj, që vijnë nga vende me 

eksperienca të ndryshme të regjimeve komuniste dhe me aranxhime të ndryshme 

kushtetuese dhe politike të periudhës pas rënies së komunizimit
5
.  

Ky lloj paradoksi është i lidhur me motive të dyzuara dhe të zhvendosura të vetë 

agjensive donatore dhe të interesave kombëtare që ata përfaqësojnë. Megjithatë, një 

paradoks edhe më i përgjithshëm është fakti se asistenca e dhënë nga këta donatorë 

për të ndihmuar shtetet të kapërcejnë vështirësitë e tranzicionit ka ardhur kryesisht 

nga organizma ndërkombëtarë tek të cilët marrësit e ndihmës kanë të drejta dhe 

detyrime të plota  të antarësisë  (si p.sh. Kombet e Bashkuara dhe agjensitë e saj). 

Pra, ne duhet të shikojmë më nga afër gjithashtu edhe rolin e përftuesve dhe të 

                                                 
4 Për një diskutim më të plotë të çështjejes bashkëkohore të profesionalizimit në shërbimin civil dhe 

implikimet e tij në në punët politike, shikoni Peters dhe Pierre 2004, dhe Shephard 2003. 
5 Shiko shembujt e ofruar nga Huddleston 1999 dhe Stubbs 2002. 
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kërkojmë nëse ata nga ana e tyre marrin përgjegjësinë e nevojshme si shtete të 

pavarura, të vetqeverisura dhe sovrane. 

Duke vazhduar këtë linjë mendimi, ne nuk duhet vetëm që t‟i sjellim këto shtete në 

vëmendje të publikut, por në të njejtën kohë të njohin kufizimet dhe kompleksitetet e 

tyre si në terma të kushteve endogjene dhe ekzogjene. 

 

2. Si ka filluar? Pse dhe si administrata publike është bërë objektiv i ndihmës 

së huaj për vendet në tranzicion nga komunizmi 
Derisa kjo gjë fillon që nga identiteti i shtetit dhe shkon tek rrënjët e fuqisë të 

ushtruar nga ata që tashmë formojnë qeverinë e një vendi, administrata publike nuk 

është objektivi më premtues i ndihmës së jashtme për vendet e përfshira në 

rindërtimin e institucioneve të tyre në periudhën e pas shpërbërjes së BRSS-së. 

Drejtuesit e çdo shteti supozohet të ngurrojnë për të pritur këshilla nga të huajt në një 

fushë kaq sensitive të sferës publike. Nga ana tjetër reforma në administratën publike 

është kufizuar në disa pika, të cilat konsiderohen thelbësore në rindërtimin pas 

komunist. Ndërkohë që burokracia ka qenë prezente në të gjitha fushat e jetës 

ekonomike dhe sociale, kulturore dhe gjithashtu edhe politike në kulmin e regjimit të 

kaluar. Ajo gjithashtu ka qenë shënjestra kryesore gjatë përçmimit dhe revoltës që çoi 

në rënien e sistemit.  

Hipoteza ime është se pjesa më e madhe e mungesës, ose së paku paradoksi, së 

asistencës teknike për reformën në administratën publike në kushtet e tranzicionit 

vjen nga motive të dyzuara dhe që zhvendosen prej vetë atyre që e japin atë. Lloji i 

asistencës së dhënë për të ndihmuar shtetet në tranzicion nga komunizmi shpesh 

është përcaktuar më pak nga marrëveshjet inteligjente për të ndërtuar 

profesionalizmin në shërbimin publik sesa nga politikat e ndjekura në atë kohë nga 

fuqitë ekonomike dominuese botërore. Në veçanti mbështetja për ndërtimin 

institucional është udhëhequr së pari nga dëshira për të parë ndryshime të 

rëndësishme politike në shtetet, që largoheshin nga varësia e mëparshme nga BRSS. 

Kështu, kudo që ishte e mundur, hyrja në BE dhe NATO ose të dyja së bashku ishin 

prioritet. Nga ana tjetër është dhënë çdo inkurajim i mundshëm për t‟u zhvendosur 

nga aranxhimet e mëparshme politike dhe ekonomike. 

Kur u kërkua dhe u analizua arsyeja për të justifikuar ndihmën për reformën e 

institucioneve politike, u vunë re tre qasje thelbësore, dy nga të cilat me predominim 

ideologjik dhe e treta që është përshkruar më mirë është pragmatike. 

 

2.1 Ekonomiksi liberal, ose reformë si një biprodukt i zhvillimit ekonomik 

Eshtë veçanërisht i rendësishëm fakti që motivi udhëheqës i asistencës financiare dhe 

asaj teknike të mobilizuar nga interesat e „perëndimit‟ për të ndihmuar udhëheqjen 

dhe inkurajimin e reformave të administratës publike në tranzicion është kryesisht 
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ekonomik
6
. Kjo anësi mund të vihet re bile edhe në gjuhën e agjensive të Kombeve të 

Bashkuara, përfshirë edhe institucionet kryesore financiare, Bankën Botërore dhe 

FMN, të cilat vazhdojnë të paraqesin si objekt të kësaj asistence „Sektorin Publik‟. 

Natyrisht ky është një term i favorizuar nga ekonomistët për të përshkruar atë pjesë të 

ekonomisë, që kontrollohet nga shteti. Kur kemi të bëjmë me vendet e EQL dhe CEI 

termi në vetvete është inovativ përderisa në këto vende më parë gjithçka në ekonomi 

i përkiste sferës publike, kështu që çdo kategori e mbetur e „privates‟ ishte e zbrazët, 

së paku në sensin ekonomik. Nëse tani është vendosur të diferencohet një pjesë e 

sektorit si publik, atëhere duhet të paraqitet një ndryshim i proporcioneve radikale.  

Doktrina bazë e ortodoksisë së re, në të cilën administratorët publikë pas komunist 

ishin plotësisht të indoktrinuar, është se një zhvillim ekonomik i vlefshëm është i 

mundshëm vetëm në se prona private, thelbësore për prodhimin dhe këmbimin jepet 

me maksimumin e lirisë së zgjedhjes për konsumatorët. Për të bashkuar këto kërkesa, 

ndërhyrja e shtetit duhet parë jo vetëm si e panevojshme, por edhe si e dëmshme. 

Zakonisht është supozuar se në tranzicionin nga tregtia tërësisht shtetërore tek tregtia 

e predominuar me bazë tregun, sistemi ekonomik çon në një zvogëlim të rëndësishëm 

të sektorit publik.  Kjo supozon të reduktohet jo vetëm kontributi i mëvonshëm në 

aktivitetin ekonomik në përgjithësi, por gjithashtu edhe madhësia dhe shtrirja e saj e 

përgjithëshme, së bashku me burimet dhe personelin e nevojshëm për të manaxhuar 

institucionet e sektorit publik. Në vendet ku edhe më parë pothuajse gjithë punësimi i 

rregjistruar zyrtarisht ka qenë publik, tranzicioni pritet të sjell një përçarje masive të 

tregut të punës dhe kjo gjë nuk do të ndodh vetëm nëse zvogëlimi i stafit të sektorit 

publik manaxhohet me shumë kujdes, sidomos me kalimin e kohës. 

Duke patur parasysh këtë kërkesë, shumë agjensi të ndihmës së huaj në vendet në 

tranzicion e kanë parë të nevojshme t‟i japin prioritet ristrukturimit sistematik si 

sektorit publik në tërësi dhe njësive individuale brenda tij, siç janë ministritë e 

ndryshme. Teknika më e rekomanduar për këtë qëllim është ajo e rishikimit 

funksional. Kjo është një teknikë e praktikuar më shumë nga konsulentë të punësuar 

nga firma private në vendet me ekonomi tregu të zhvilluar si një mënyrë për 

përmirësimin e performancës së manaxhimit dhe përpunimin e vendimeve strategjike 

në përgjigje të luhatjeve të tregut. 

Një kërkesë tjetër kyçe është diferencimi i punonjësve publikë nga llojet e tjera të 

punonjësve. Një qëllim i veçantë i asistencës teknike ka qenë të riformulojë ligjin në 

lidhje me statusin, privilegjet, kompetencat dhe detyrat e funksionarëve të ngarkuar 

për të këshilluar qeverinë qendrore lidhur me zbatimin e politikave publike. Kështu, 

kredibiliteti ndërkombëtar zakonisht sigurohet në kushtet kur legjislacioni është 

                                                 
6 Ne përdorim fjalët “perëndimor” ose “perëndm” si shkurtim i përshtatshëm për t‟iu referuar vendeve 

anëtare të OECD, dhe “lindor” ose “lindje” për vendet e EQL dhe CIS që më parë i përkisnin CMEA 

dhe Traktatit të Varshavës plus ish Jugosllavisë, dhe në këtë dallim ka pak sens gjeografik. Shtetet 

“perëndimore” në fakt dallohen jo vetëm nga antarësimi i tyre në OECD, por gjithashtu edhe nga 

kontributi i tyre më mi madh financiar dhe teknik në agjensitë e Kombeve të Bashkuara, përfshirë 

Bankën Botrore dhe FMN. 
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hartuar për të siguruar një „shërbim civil‟ të dallueshëm nga një sferë e gjerë e 

„shërbimit publik‟ (shumica e të cilit tashmë duhet „privatizuar‟). 

Shumica e mbrojtësve të lirisë ekonomike preferojnë të adoptojnë një ligj të ri të 

Shërbimit Civil‟ që të përgatiten për ristrukturimin dhe koncentrimin e mëvonshëm 

të administratës publike. Paraqitja e parakohshme e një Ligji të Shërbimit Civil rrit 

rezikun që të nguliten praktika të padëshirueshme të mbrojtjes së vendeve të tepërta 

të punës (Verheijen 1999, Shepherd 2003). Megjithatë, kushtet e reja politike që 

vijnë pas përfundimit të monopolit të partisë komuniste bëjnë që bazat ligjore të 

nëpunësve civilë të jenë një problem që duhet rishikuar me urgjencë. E thënë strikt, 

një problem kyç është të diferencosh postet administrative nga ato që logjikisht janë 

subjekt i influencës politike dhe favoreve personale. Për më tepër, procesi i 

ristrukturimit duhet të manaxhohet në mënyrë adekuate pa një shërbim civil 

profesional të stabilizuar që ta zbatojë atë. Si pasojë, në praktikë ligjet e reja tentuan 

për më tepër të paraprijnë rishikimin funksional ose u formuluan pak a shumë 

pavemendjen e duhur në këto çështje. 

Ekziston mundësia që frika e proteksionizimit në sektorin publik në tranzicion të jetë 

një nga arsyet pse ekonomistët liberalë nuk e vunë re reduktimin drrastik në fuqinë 

blerëse, që ndikoi në mënyrë progresive gjatë këtyre 15 vjetëve mbi personat ende të 

punësuar në administratën publike në rajonet e EQL/CIS. Nëse të ardhurat reale në 

sektorin publik bien relativisht krahasuar me punësimin privat, ky mund të jetë një 

mekanizëm i mirë për të rivendosur një ekuilibër të vërtetë në tregun e punës. Kjo 

konjukturë tipike e ekonomiksit klasik në praktikë zakonisht nuk ka ndjerë frikën se 

autoritetet shtetërore bazuar në mungesën e burimeve njerëzore, mund të jenë të 

paafta për të siguruar mbështetjen e nevojshme administrative për reformat e 

ndërmarra. 

Ndonëse, doktrinat e ekonomistëve liberalë qartësisht kanë fituar influencë të plotë si 

në fushën akademike dhe në atë politike në vendet që sigurojnë normalisht fonde për 

asistencë për zhvillim, përsëri për këtë gjë nuk ka një konsensus absolut. Zëra 

disidentë, megjithëse sot në minoritet, sigurisht që ngulmojnë  (Clarke 2000, Leys 

2001, Marquand 2004) ndërkohë që doktrinat e reja në territorin e Evropës ende 

pretendojnë të njejtën përmbajtje, që është arritur në botën anglishtfolse. Reformat që 

janë tentuar si një biprodukt i thjeshtë i liberalizimit ekonomik do të gjykohen në 

mënyrë krejt ndryshe nga njera anë nga ata që këmbëngulin në besimin se 

administrata publike është një fushë profesionale me rregullat e saj të hyrjes, 

standartet e sjelljes, aftësitë kualifikuese, parimet etike dhe marrëdhëniet speciale me 

politikën, shtetin, autoritetet dhe nga ana tjetër ata që nuk pranojnë se prioritet për 

tranzicionin është maksimizimi i lirisë për të blerë dhe për të shitur autputet dhe 

faktorët e prodhimit
7
. 

                                                 
7 Në të vërtet disa ekonomistë liberalë janë mjaft dogmatikë dhe nuk shikojnë ndryshim midis kritereve 

për reformën ekonomike ndaj atyre për reformën politike dhe administrative. Për ta reformat e fundit 
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  Për më tepër, që nga viti 1980 epërsia e tanishme e liberalizimit i detyrohet në një 

pjesë të madhe të saj zotërimit të fuqisë sipas interesave të caktuara politike dhe 

ekonomike dhe gjithashtu supermacisë ushtarake amerikane. Ka një justifikim për të 

përshkruar neoliberalizmin, i cili u bë ortodoks në Komunuellthin Britanik dhe në 

ShBA si ideologji më tepër se si shkencë e zbatuar. Nëse kjo është e vërtetë atëhere 

ajo spjegon faktin pse inteligjenca „lindore‟ dhe nomenklatura, që mbijetuan prej 

periudhës para vitit 1990, e gjetën relativisht të lehtë ta përkrahin dhe si pasojë 

parashtruan liberalizmin e tregut të lirë. Ideologjia e re ofroi një zëvendësim të 

favorshëm për ortodoksinë e mëparshme Marksiste Leniniste  si një kuptim i 

nevojshëm i legjitimizimit të rregullit të elitës „teknokratike‟ dhe gjithashtu për 

kalimin në termat e një realiteti të ri të hegjemonisë ndërkombëtare bindja ndaj të 

cilës u bë opsioni i vetëm për elitën në se ajo donte të ruante privilegjet e veta brenda 

vendit
8
. 

Prapëseprapë, gjatë 15 viteve të fundit, për shkak të mbizotërimit të doktrinës 

ekonomike neoliberale në asistencën teknike të dhënë për shtetet e EQL/CIS, që ishte 

e rastit dhe gjithashtu pjesë e fatit të fuqisë në disa vende perëndimore, ajo përsëri 

ishte e përkohëshme. Herët ose vonë rrjedha do të kthehej dhe vala e doktrinave 

ekonomike leoliberale do të binte. 

 

2.2 Institucionalizim Liberal ose reforma si kusht i zhvillimit ekonomik 

Ka dy perspektiva të ndryshme nga të cilat ka ardhur liberalizmi ekonomik për t‟u 

gjykuar si i papërshatshëm si një metodologji për zhvillimin dhe tranzicionin: 

 Ekonomistët kan arritur në konkluzionin se duhet të krijohen ose 

riorganizohen institucione të caktuara nëse duhet t‟i krijohet mundësi 

zhvillimit ekonomik. Teoritë e rritjes ekonomike në përputhje me teorinë 

liberale të ekuilibrit gjithnjë e më tepër kanë marrë në konsideratë 

„institucionet‟ si burim i mundshëm rezistence ndaj veprimit të butë të 

forcave të tregut. Së fundmi, ekspertiza e „Ekonomiksit institucional‟ është 

përdorur shumë në aplikimet e Bankës Botërore, ndërkoh që programet për 

forcimin dhe promovimin e „qeverisjes së mirë‟ janë mjaft të përhapura 

(Williamson 1985, North 1990, Hoen 2001, Kaufman 2003). 

 Nga ana tjetër, „qeverisja‟ gjithashtu është theksuar si një objektiv i 

asistencës si një përgjigje ndaj konsesusit në rritje midis studjuesve të 

shkencave politike dhe praktikuesve lidhur me faktin se tranzicioni pas 

komunist duhet kuptuar së pari si një proces „demokratizimi‟. Si rrjedhim, 

                                                                                                                               
nuk kanë sens pa reformat e mëparshme, por në të vërtet të ndara ato janë thjesht të papraktikueshme. 

Për një rast të tillë ekstrem, shikoni Aslund 2002. 
8 Për një trajtim të plotë të këtij argumenti, shikoni krontributin tim tek Verheihen 2001. Në të vërtetë, 

marrëdhëniet midis ndryshuesit dhe të ndryshuarit në procesin e tranzicionit paskomunist të ndihmuar 

nga jashtë mund të krahasohen me marrëdhëniet midis misionarëve të krishterë dhe klientëve të tyre 

“pagan” në shekullin e nëntëmbëdhjetë, ku këta të fundit shpesh nuk kishin dëshirë të ndryshonin një 

grup të ritualeve të tyre supersticioze me rituale të tjera, qoftë edhe duke u shpërblyer me përmirësim të 

gjendjes ekonomike dhe sociale.  
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agjensitë ndërkombëtare i janë përgjigjur presionit për të përfshirë të drejtat e 

njeriut dhe demokracinë në kushtëzimet e vëna për grante dhe hua ndërkohë 

që rritja e „shoqërisë civile‟ si një burim i përmirësimit ekonomik, alternativë 

për kapitalin publik dhe privat, është një prekupim kryesor i UNDP dhe i 

shumicës së agjensive bilaterale Amerikane dhe Evropjane të ndihmës.
9
 

 

E thënë ndryshe, hartuesit e programeve të ndihmës kanë arritur të shprehen në këto 

terma bazuar në faktin evident se rritja ekonomike, të paktën në kuptimin e 

papërpunuar të një rritjeje në produktin e brendëshëm bruto për frymë të popullsisë, 

në praktikë nuk vihet re që të rris automatikisht vlerat e treguesve të tjerë, të tilla si 

asistencën për varfërinë, përmirësim të kushteve sociale për grupet e ndryshme ose 

forcimin e institucioneve më demokratike. Megjithatë mund të ketë evidenca të qarta 

se këto vlera mund të shfaqen në vende relativisht të pasura, përmirësimi  i tyre nuk 

vjen  thjesht sepse një vend bëhet më i pasur. Mungesa e një korrelacioni të tillë të 

plotë midis rritjes ekonomike dhe „qeverisjes së mirë‟ vihet re se ka sjellë 

shqetësimin e shumë organizatave ndërkombëtare siç janë UNDP dhe Banka 

Botërore (Kaufman dhe Kray 2002, Moses 2002, Prezworski etj 2000). Kujdesi i 

punës së tyre është zhvendosur shumë drejt përpjekjeve për të kultivuar sa më drejt 

„qeverisjen e mirë‟, veçanërisht që kur kërcënimet për zhvillimin ekonomik të 

qendrueshëm, të tilla si korrupsioni dhe manaxhimi i keq, vihet re të jenë në nivele 

më të larta në sistemet autoritare se sa në ato demokratike. 

Megjithatë, dy perspektivat e institucionalizmit liberal, që ne sapo i kemi theksuar në 

analizat e bëra më sipër, shfaqin anësi dhe iluzion Donkishotesk: 

1. Ekonomistët institucionalë jo vetëm që përdorin një përkufizim shumë të gjerë 

të fjalës „institucion‟ për të përfshirë të gjitha llojet e rregullave, praktikave dhe 

zakoneve informale dhe formale, por përqendrohen gati tërësisht në pasojat e 

„institucioneve‟ në sensin shumëdimensional si pengesë e mundshme për rritjen 

ekonomike. Duke filluar si një kritikë e ekonomiksit neo-libreal kjo mënyrë sjelljeje u 

zhvillua me shpejtësi si një përpjekje për të ndërtuar modele më të zbatueshme për 

performancën ekonomike. Si pasojë teoritë ekonomike të institucioneve dështuan në 

llogaritjen e tendencës që institucionet të merrnin vlera për hir të tyre, pavarësisht 

nga pasojat negative ose pozitive që ato mund të kenë për aktivitetin ekonomik 

prodhues.
10

 

2. Ndërsa eksponentët e „demokratizimit‟ të paktën e njohin politikën si një 

variabël të pavarur, paragjykimi i tyre i veçantë është që të adoptojnë një verson 

                                                 
9 Tashmë është një revistë e tërë akademike ku titujt e saj i kushtohen temave lidhur me Demokrtizimin. 

Shiko gjithashtu Caruthers 2001, Przeworski etj 2000, Pridham 2005 
10 Përpjekjet aktuale për të përpunuar teorinë duke bërë dallimin midis institucioneve “me zhvillim të 

shpejtë” (siç është vetë administrata publike) dhe institucioneve “me zhvillim të ngadalshëm” (si 

besimet dhe zakonet kulturore) që mund të konsiderohen si më të vështira për t‟u ndryshuar nga zbatimi 

strategjik i teknikave të përshtatshme, nuk janë bindëse (Roland 2004). 
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shumë të thjeshtëzuar të demokracisë, të nxjerr kryesisht nga format kushtetuese 

mbisunduese në shtetet „perëndimore‟ të zhvilluara ekonomikisht. Në fakt, ndërsa 

format kushtetuese mund të influencojnë praktikën, ato në një shtet modern me 

vështirësi përshkruajnë një rezultat real të një pjesëmarrje të vërtetë të popullit në 

qeverisje. Me fjalë të tjera, modelet e propozuara si të vërteta për „praktikat më të 

mira‟ janë idealizuar dhe kanë mungesë të bazave empirike. Gjithashtu, ato bazohen 

më shumë në atë se çfarë disa studjues të shkencave politike quajnë një pozicion 

„minimalist‟, ku theksohet se votimin është një procedurë përcaktuese e demokracisë 

(Dryzek 1990). Në të vërtetë, kriteri mund të jetë kaq minimal, vetëm në se fsheh atë 

që në realitet është një tendencë joliberale dhe antidemokratike në qeveri (Dryzek 

2000, f. 31-46). 

 

Të dy palët, ekonomistët institucionalë dhe specialistët e „demokratizimit‟ e 

thjeshtëzojnë shumë rolin e institucioneve në përcaktimin e rezultateve të zgjedhjes 

kolektive. Në fakt, studjues të tjerë të politikave krahasuese kanë diskutuar më me 

përkushtim rreth kapacitetit të aktorëve të jashtëm ose të brendshëm të institucioneve 

prodhuese të afta për prodhimin e një tërësie të rezultateve të dëshiruara më tepër se 

për rezultatet e padëshiruara. Ka baza të tjera për më shumë skepticizëm rreth 

realizueshmërisë së institucioneve të transplantuara nga një konteks social në një 

tjetër.
11

 Gjithashtu, marrëdhëniet problematike midis demokracisë dhe efiçensës së 

qeverisë kanë qenë në qendër të teorisë politike. Gjetja e institucioneve, që janë të 

afta të garantojnë pjesëmarrjen e vërtetë të qytetarëve në përdorimin e fuqisë publike, 

ndërkohë që ruhen interesat e minoriteteve, si dhe mbahen parasysh edhe kërkesat e 

zhvillimit ekonomik (që i lejon qeveritë demokratike të jenë me programe të 

zbatueshme në baza afatgjata) shpesh është një detyrë më komplekse se shpalljet e 

përgjithshme që zakonisht janë pranuar në programet e donatorëve. 

Në praktikë versioni minimalist i demokracisë, në asistencën teknike në vendet në 

tranzicion, e ka bërë më të lehtë për nomenklaturën e re, si elitë politike e vetcaktuar, 

që të manipulojnë dispozitat kushtetuese dhe kuvendet elektorale për të mbështetur 

fuqinë e vetvetes.
12

 Elitat nacionale dhe lokale në vendet në tranzicion me shumë 

aftësi kanë provuar manipulimin dhe shmangjen e axhendave të institucionalistëve 

liberalë në të gjithë hapësirën e tyre nga marrja e masave për të siguruar zgjedhje të 

lira dhe të ndershme duke promovuar lirinë e fjalës dhe të grumbullimit në shoqata, 

deri në bërjen e fushatave kundër korrupsionit. 

                                                 
11 Kufizimet bazë të libelalizmit institucional në format e tij të ndryshme (megjithëse nuk quhen me këtë 

emër) janë të përshkruara mjaft mirë nga Adam Przeworski në artikujt e tanishëm, që i drejtohen 

veçanërisht problemit që ndikimi i institucionit në një konteks të dhënë nuk mund të njihet përderisa ne 

nuk dimë se si të dallojmë këtë ndikim nga ndikimi i kushteve në të cilat ne e vrojtojmë institucionet që 

trajtojmë (Przeworski 2000. Shiko gjithashtu Hoen 2001, Pridham 2005, Roland 2004). 
12 Shiko Wilson 2005, për një studim krahasues të një rangu të gjerë të kuptimit legjitim dhe jolegjitim 

të përdorur për këtë qëllim nga ana e autoriteteve në Rusi dhe Ukrahinë.  
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Ky naivitet i stilit të vet të institucionalistëve, zgjerohet deri në supozimin se çfarë 

është piketuar është përshkruar shumë mirë si një proces tranziconi. Nga eksperienca 

ime personale, është e vështirë të përmirësohet përmbledhja e bërë nga Stephen 

White, që jepet në vijim, lidhur me rezultatet tipike për problemin „institucionalzmit 

liberal‟. Shumë nga regjimet paskomuniste nuk janë duke shkuar (një farë kohe) 

diku, ato kanë arritur në pikën ku dëshironin të arrinin – së paku për aq sa është e 

interesuar elita e tyre drejtuese. Një gjuhë tjetër është bërë e nevojshme: ajo që këtej 

e tutje nuk i përcakton këto rregjime sipas supozimit se ato janë në tranzicion drejt 

demokracisë së stilit perëndimor, por i vendos ato në kontekstin e regjimeve të 

shumicës së vendeve në zhvillim në të cilat nuk është e pazakontë të gjenden zgjidhje 

konkurruese, që bashkjetojnë me një elitë dominuese që e ushtron kontrollin e vet de 

facto përmes kontrollit të ekonomisë, të medias dhe të agjensive që zbatojnë ligjin. 

(White 2003, shiko gjithashtu De Cordier 2003). 

 

2.3 Realizimi pragmatik: të bësh më të mirën në një punë të keqe 

Ka edhe një përqasje tjetër, megjithëse të ndryshme, që në një vend përftues iu jep 

aktorëve vendorë më shumë mundësi që të influencojnë mbi faktin se si janë 

shpenzuar fondet si dhe jep këshilla teknike për ta bërë këtë gjë. Në këtë mënyrë 

konsulentët e huaj bënë marrëveshje të fshehta me ekspertët lokalë dhe në disa raste 

edhe me zyrtarët shtetrorë, për të realizuar qëllimet dhe për të aplikuar metodat, që 

ata i konsiderojnë realiste në kontekstin lokal, bile edhe në se kjo kërkon disa fonde 

të termave formal të referncës. Në praktikë kjo lloj sjelljeje është krejt normale. 

Merita e saj qendron në pragmatizimin. 

Megjithatë, kjo shkallë e fleksibilitetit si reagim ndaj kushteve reale nuk pajtohet 

gjithnjë me kërkesat manaxheriale të agjensive donatore për përputhjes strikte me 

projektet programatike ose planet e mëdha të hartuara në New York,  Washington 

ose Brkuksel, bile edhe nga zyrat lokale të tyre, me një gjuhë të kopjuar nga zyrat 

qendrore dhe byrotë rajonale. Efiçensa e tyre është gjithashtu e limituar nga tendenca 

e shumicës së donatorëve (si BE) për të kufizuar afatet kohore të projekteve, duke 

penguar kështu ndërtimin e aleancave midis aktorëve të huaj dhe vendas në ndarjen  

e misionit për reforma. Me të vërtet, mbase është e ndershme të themi se me kalimin 

e kohës vetëm disa nga shumë konsulentët që punojnë në terren kanë durimin dhe 

këmbënguljen për të ndërtuar lidhjet dhe angazhimet e nevojshme.
13

 

Megjithatë, autoritetet publike në vendet përftuese kanë mësuar që të shfrytëzojnë 

mundësitë e fshehta në të gjitha llojet e asistencave financiare dhe teknike. Disa vlera 

mund të përftohen nga asistenca e brendëshme për të kapërcyer problemet lokale, 

përmes meditimeve mbase konfuze ose joekzistente bile dhe me kontradita të 

brendshme ose nga qëllimet formale të vlerave të vogla ose që nuk duken direkt. Mbi 

të gjitha, vetëm një pjesë e të ardhurave arrin të përdoret nga vendet që janë objektiv 

                                                 
13 Eshtë gjithashtu shumë e nevojshme të bëhet debat lidhur me kufizimet e tenderimeve konkuruese të 

paraqitura si pasojë e ekonomive liberale. 
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i ndihmës. Edhe nëse kjo ndihmë jo gjithmonë ose jo shpesh e gjen rrugën e vet tek 

njerëzit për të cilët është menduar në fillim, prapëseprapë duhet të ketë disa efekte 

„rrymëzave nga poshtë‟ dhe një reklamim indirekt të aktivitetit real ekonomik, 

përderisa jo të gjithë marrësit direkt të tyre mund të jenë të aftë për thithur fondet e 

gjetura ose ka raste kur i spostojnë ato në llogari private jashtë vendit. Gjithashtu, 

zakonisht ka disa përftime indirekt të trasferimit të njohurive, pak a shumë të fshehta 

dhe megjithëse në aspekte të projektuara jo specifikisht nga donatorët, që shtojnë 

vlerën e kapitalit human në vendet përftuese. 

Këto eksternalitete pozitive me sa duket nuk paraqiten shpesh në raportet zyrtare të 

manaxherëve të projekteve dhe konsulentëve të huaj duke e bërë të pamundur të 

llogariten me siguri dhe përpikmëri përftimet neto. Ato nuk punojnë për të 

kundërbalancuar paraqitjen përgjithësisht negative rreth asistencës teknike, që është 

ndërtuar që prej disa kohësh midis komunitetit të donatorëve. Prandaj, zhvendosja e 

tanishme drejt mbështetjes direkte të buxhetit, që favorizohet nga shumë donatorë, 

duke eleminuar kostot e transaksioneve dhe humbjet e tjera, ngre përpara asistencës 

teknike veçanërisht në rastet kur vihet re se ajo nuk kuptohet dhe bile edhe nuk 

përdoret nga përftusit. Në se kjo përqasje përhapet, atëhere do të humbasin përftmet 

indirekte të asistencës teknike, në rastet kur ajo aplikohet në mënyrë pragmatike. 

Gjithashtu, shanset janë që mbështetja direkt për buxhetin do t‟i bëjë vendet në 

tranzicion më të varura nga ndihma ndërkombëtare. Duke përftuar nga gabimet e të 

kaluarës dhe duke mbajtur parasysh atë që ishte me të vërtetë me përftime, me siguri 

që do të jetë më mirë të shikojmë përsëri mundësinë për shkurtimin e asistencës 

teknike. 

 

3. Çfarë ka shkuar keq? Donatorët dhe përftuesit me synime të ndryshme 

Pamjaftueshmëritë kryesore të asistencës teknike tashmë janë të dokumentuara dhe 

analizuara shumë mirë lidhur me ndihmën për zhvillim në përgjithësi dhe gjithashtu 

janë riorganizuar në një masë të madhe nga vetë agjensitë donatore (shiko Caruthers 

2001, Morgan 2002 dhe gjithashtu artikuj të tjerë në botimin special Revista e 

Ploitikës së Zhvillimit, vëllimi 2, Dhjetor 2002, gjithashtu shiko Shepherd 2003). 

Dështimet më skandaloze të përqasjes ekonomike liberale ndaj problemeve specifike 

të tranzicionit pas komunist janë shfaqur në disa studime të mprehta dhe shumë 

demaskuese (Wedell 1998, Cohen 2000). Kritikët e institucionalizmit liberal kanë 

mbështetur autorët e mësipërm (Caruthers 2001, Holmes 2006, Przeworski 2000, 

2004, White, 2003, Wilson 2005). Në asnjë problem tjetër specifik të 

profesionalizimt në shërbimin publik nuk ka një literaturë kaq gjithpërfshirëse. 

Në vijim, bazuar në eksperiencën time personale dhe në atë të studjuesve të tjerë, 

është një përmbledhje e disa nga pengesave më kritike për të ndërtuar një 

administratë publike profesionale në vendet në tranzicion. Këto janë disa hipoteza, që 

duhet të kontrollohen me anë të një vrojtimi më sistematik dhe më serioz, mbase nga 

një grup kërkuesish përfshirë kryesisht profesionistë të rinj nga vendet e EQL/CIS. 
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 Përmbajtja e programit të ndihmës është në ndërtuar sipas formës së preokupimit dhe 

paragjykimit të qeverive perëndimore dhe ekspertëve të tyre të këshillimit, shumica e 

të cilëve tashmë janë padyshim të bindur ndaj doktrinës së „Manaxhimit të Ri 

Publik‟. Nga pikpamja e transferimit të vlefshëm të njohurive dhe kualifikimit kjo 

gjë ka dy disavantazhe kryesore: 

 Nga njera anë është krijuar përshtypja e një kulture kolonialiste dominuese që 

është imponuar me qëllim që të zëvendësohen praktikat „lokale‟ dhe „barbare‟. 

Kjo përshtypje inkurajon pasivitetin dhe shërbimin në nivel të ulët nga ana e 

përftuesve, e cila në vijim edukon fyerjen dhe nga njëkohësisht adhurimi tipik 

konvertohet në rezistencë ndaj ideve të reja.
14

  

 Nga ana tjetër, siç kemi sygjeruar, nuk ka konsensus real midis ose brenda 

vendeve donatore lidhur me faktin se çfarë përfaqëson administrata publike 

ideale. Përftuesit janë në rrezik të madh duke dëgjuar vetëm njërën anë të 

historisë në një moment të dhënë dhe ana që ata dëgjojnë është zakonisht 

Manaxhimi i Ri Publik (NPM). 

 Kultura e re dominuese e siguruar nga donatorët tenton të largojë nga vendet 

përftuese praktikat e stabilizuara dhe konvencionale. Kjo gjë mund të shpjerë në 

humbje tragjike të eksperiencave dhe njohurive të vlefshme të fituara në vite prej 

ekspertëve vendorë dhe punonjësve të praktikës së vendeve përftuese.
15

   

 Eshtë nënvleftësuar shumë niveli i përçarjes i shkaktuar nga presioni për të çmontuar 

sistemet e vjetra të qeverisë dhe administratës dhe për t‟i zëvendësuar ato me vesione 

„të modernizuara‟. Për rrjedhojë kemi sforcimin e tepruar të kapaciteteve 

manaxherjale dhe politikëbërëse publike me eksperiencë në vendet përftuese, ku 

personeli i talentuar ende nuk është joshur për të punuar për vetë agjensitë donatore 

ose për të shkuar në sektorin privat të sapolindur.
16

 Për më tepër autoritetet publike 

shpesh kanë mungesë kapaciteti edhe për të përcaktuar nevojat e tyre reale ose për të 

zbatuar me efekvitet programet. 

 Zgjedhja e drejtuesve të rinj politikë bazuar në metoda të zgjedhjes „demokratike‟ të 

paprovuara dhe të paplota shpesh e ka transferuar fuqinë tek ata njerëz, që janë 

                                                 
14 Fakti që në veçanti BRSS u konsiderua një regjim armik dhe ngjarjet e pas vitit 1989 çuan në rënien e 

tij dhe u konsideruan si një fitore për fuqitë perëndimore i ka dhënë rrugë nocionit se sistemet 

administrative vendase duhet të shkulen nga rrënjët për t‟u lënë vend sistemeve të reja, të mirëpritura 

nga ideologjia dhe interesat e “fituesve” (së bashku me aleatët e tyre, opozita e mëpashme vendase). 
15 Entuziazmi i liderëve politikë amerikanë dhe evropjanë që vetpërcakuan rrjedhojat e kolapsit të BRSS 

acaroi problemin e mungesës së kapacitetit të administratës. Megjithatë edhe kur dolën në pah shtetet e 

reja një rol më i madh i duhej dhënë asistencës teknike për autoritetet qendrore të mëparshme ose 

ekpertëve nga vendet me një të kaluar të njejtë (Rusët në BRSS ose fqinjët miqësorë në ish Jugosllavi), 

sesa asistencës së dhënë prej ekpsertëve perëndimorë me një të kaluar krejt ndryshe dhe shpesh të 

veshur me një formim misjonar kolonialist të mendjes, e cila sipas kritikut të famshëm letrar të 

imperializimit Joseph Conrad mund të quhet sindroma e “Zemrës së Natës”. Kjo është bazuar në 

eksperiencën e tij në Kongon Belge në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë, por që ka një rëndësi 

universale dhe të përjetshme. 
16 Këto kanë qenë probleme me asistencën teknike në përgjithësi, shiko Morgan 2002. Pagat 

jokonkuruese në shërbimin civil acarojnë problemin. 
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shumë të gatshëm të nënvleftësojnë nevojat e administratës publike dhe të injorojnë 

ose të abandonojnë krejtësisht të kuptuarit e plotësimit të këtyre nevojave. Personat 

që vijnë në fuqi në këtë mënyrë shpesh janë ishdisidentë, pa eksperiencë në qeverisje 

ose që kanë një ekpseriencë të kufizuar si drejtues të qeverisjes vendore ose të 

provincave. Në këto rrethana, janë rritur shumë rreziqet që të keqmanaxhohen 

reformat ose asistenca të devijuara thjesht për përftime politike ose edhe personale, 

rreziqe që vijnë nga tendenca e agjensive donatore multilaterale dhe bilaterale, dhe 

veçanërisht nga përfaqësuesit lokal, që me çdo mënyrë duan të kultivojnë 

marrëdhënie të favorshme me drejtuesit e rinj.  

 Njëkohësisht, asistenca teknike për reforma në administratën publike akoma tenton 

të humbasë shkallë në mbështetje politike të nivelit të lartë, mbështetje për të cilën 

ajo ka nevojë. Drejtuesit politikë në vendet në tranzicion, në të gjitha nivelet e 

administratës,  janë xhelozë për fuqinë e funksionit të tyre. Natyrisht që kjo fuqi 

ishte një bazë thelbësore e kapacitetit të përgjithshëm të partisë komuniste, përmes 

sistemit të nomenklaturës (Avtorkhanov 1966, Voslensky 1984). Në shumë drejtime 

sistemi i mëparshëm mbijetoi duke ndryshuar formë, mbase edhe duke u 

intensifikuar nga zgjerimi i „demokracisë‟, dhe pavarësisht nga (ose për arsye të) 

shumimi i partive, atje ku u shfaq ky fenomen, si në rastin e Ballkanit Perëndimor. 

Fuqia e patronazhit është kudo një përcaktues vital i kapacitetit për qeverisje dhe kjo 

gjë mbetet e vërtetë (dhe në disa mënyra edhe më thelbësore) kur demokracia sjell 

konkurencë më të madhe dhe më transparente për zënien e posteve të ndryshme. Ata 

që e marrin teknikisht fjalë për fjalë përqasjen drejt reformave të administratës 

publike do të dështojnë në përpjekjet e tyre për tëu marr seriozisht me të. 

 Në fakt, përftimi dhe disbursimi i granteve për asistencë teknike është bërë një 

instrument i plotfuqishëm i patronazhit në të drejtën e tij. Negocimet e projekteve 

dhe dhënia e kontratave për zbatim janë zakonisht veprime shumë politike. Rivaliteti 

mund të bëhet i fortë si në krahun e donatorëve po aq sa edhe në krahun e përftuesve. 

Ndërsa ekonomistët nga kjo lloj konkurrence mund të gjejnë përftime në efiçensë, 

përsëritja e projekteve të ngjashme, që është shumë e shpeshtë, mund të jetë 

problematike dhe bile kundërvepruese deri sa veprimet e një projekti minojnë ato të 

një projekti tjetër duke i anuluar ato ose thjesht duke i shmangur drejt burimeve të 

pamjaftueshme. Ky defekt i praktikës aktuale vjen pjesërisht nga natyra ekstensive 

„ofertë - drejtuese‟ i kësaj asistence teknike shumë të madhe për reformën e 

administratës publike.  

 Reagimi i një pjese të donatorëve për këtë defekt dhe për defekte të tjerë ka pasur 

qëllim që të rrit kontrollin burokratik ndaj kësaj asistence. Për konsulentët ekspertë 

në terren, ky efekt është parë si një rreth vicioz i kundër-prodhueshmërisë. Për më 

tepër, presjoni për të bashkuar kërkesat për përgjegjësi strikte është në kundërshtim 

me këshillën që shumë konsulent duan t‟ju japin përftuesve të asistencës për të 

shkurtuar burokracinë. Kjo gjë gjithashtu dekurajon eksperimentimin, spontan dhe të 

përgjegjshëm ndaj nevojave lokale, që mund të jap një zgjidhje shumë më të mirë 
ndaj problemeve që ndeshen në praktikë (mbani mend se çfarë kemi thënë më lartë 

për realizimin pragmatik).  
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 I njejti reagim ka theksuar mekanizmat qendërsynuese dhe procedurat e manaxhimit, 

të tilla si monitorimi dhe vlerësimi. Kështu – në një rreth tjetër vicioz – mund të 

acarohen tendencat tashmë të dëmshme të kontrollit hierarkik, të trashëguara 

drejpërsëdrejti nga periudha komuniste. Në praktikë, një asistencë më e madhe 

teknike ka riforcuar tendencën, tipike për të gjitha sistemet autoritare, që elita të 

pretendoj funksione ekskluzive të politikave të inicimit, skicimit, aprovimit dhe 

kontrollit, dhe t‟i shmnget përgjegjësisë së zbatimit të tyre. E njejta tencencë e 

thellon ndarjen ekzistuese të mosfunksionimit midis politikës dhe administratrimit.
17

 

 Manaxhimi aktual i programeve nga të dyja krahët bëhet kështu një proces rutin i 

sigurimit të konformitetit të sistemeve dhe matricave me bazë rezultatin, dërgimi i 

raporteve të detajuara në kohën e duhur, dhe mbi të gjitha qenja të sigurt se cash 
flows – do të vazhdoj të rrjedhë – pa shumë pengesa ose shpërdorime të zhurmshme. 

Ka pak mundësi ose nxitësa për të shqyrtuar se cilat mund të jenë nevojat dhe 

aspiratat reale të atyre që aktualisht japin dhe konsumojnë mallrat dhe shërbimet 

publike. Për ta arritur këtë, asistenca teknike e lëvruar ballë për ballë duhet të 

shpenzojë shumë më tepër kohë për të parë dhe për të dëgjuar se çfarë bëhet përrreth 

tyre dhe duhet të jenë shumë më tepër në gadishmëri për të vepruara spontanisht, 

nëse drejtuesit e rinj e meritojnë të mbështeten më tepër se sa lejojnë termat e tyre të 

refrencës dhe më tepër se sa lejon monitorimi i projekteve të tyre nga agjensia 

financuese. 

 

Në fakt asnjë shumë parash „e monitorimit dhe e vlerësimit‟, nëse është bazuar ose jo 

në tregues sasior, ose është shkruar që të bashkojë formalitetet e një „strukture tipike 

që bazohet në rezultatet‟, nuk është e mjaftueshme për a aq kohë sa nga të dyja palët 

nuk është kuptuar se çfarë është vërtet dalluese në profesionin e shërbimit publik. 

Problemi i parë është që të qartësohet se cilat kritere të suksesit në shërbimin publik 

nuk mund të zëvendësohen nga ato që janë të mjaftueshme për të justifikuar veprimet 

në sektorin privat. Me fjalë të tjera, mungesa e lidhjes për të krijuar profesionalizmin 

në shërbimin publik, është e njejtë si ajo që kërkohet për të patur zgjedhje të lira dhe 

të ndershme, një rrugë me e plotkuptimtë e vërtetimit të ekzekutivit politik ose që t‟i 

jap një efekt real sanksioneve ligjore dhe agjensive zbatuese të ligjit kundër 

korrupsionit. Kjo lidhje e munguar është një filozofi e zakonshme, tipar dominues 

ose kulturë e shërbimit publik. Pa këtë asistencë teknike për ndërtim kapcitetesh në 

institucionet politike ajo është një farë e hedhur në një tokë gurishte.  

 

                                                 
17 Në shumë nga regjimet ish Sovietike ku pozita e shefit ekzekutiv i takonte presidentit të zgjedhur 

drejtpërsëdrejti, zyra e presidentit bëhej një version i modifikuar i komitetit qendror të vjetër ose i 

sekretariatit të partisë. Për nomenklaturën rritja e besimit në sistemin formal të monitorimit dhe 

vlerësimit mund të jetë një mundësi e dërguar nga qielli për të rritur fuqinë e tyre ndaj niveleve më të 

ulëta të personave përgegjës për zbatimin (përfshi edhe ministrat). Ata njëkohësisht e shkarkojnë nga 

vetvetja përgjegjësinë për veprimet reale “në nivel rruge”, që është më e ekspozuar se politikëbërëja 

intelektuale lidhur me fyerjen që u bëhet konsumatorëve të zakonshëm të mallrave dhe shërbimeve 

publike.  
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4. Çfarë duhet bërë? Rishikimi i profesionit të qeverisjes 
„Institucionet shumë shumë mund të importohen, por asnjëherë të 

eksportohen‟. I atribohet Luiz Carlos Bresser Pereira në Przeworski (2004)  

Përveçse në rastet kur kanë vlerë nxitësit dhe detyrimet që shoqërojnë procesin e 

antarësimit në BE, nuk ka patur shumë sukses dhënia e ndihmës në formën e 

asistencës teknike për të rindërtuar shtetet që dolën nga shpërbërja e trashëgimisë të 

Komunizimit sovjetik dhe që kanë nevojë për t‟u korrigjuar ose rinovuar. Në veçanti 

është shumë e vështirë për të gjetur shembuj pozitiv, të paktën shembuj që janë të lirë 

nga ekuivoket dhe paradokset, lidhur me zhvillimin e profesionalizmit (që i përkasin 

gjithashtu cilësive të transparencës dhe efektivitetit) në shërbimin civil ose në 

administratën publike, bile edhe në vendet pas komuniste që tashmë janë bërë anëtare 

të BE-së. Në këtë kumtesë, unë kam sygjeruar se asistenca teknike për reformat në 

administratën publike është penguar para së gjithash nga perceptimi i paqartë i faktit 

se cili është qëllimi real i kësaj ndihme, si nga ana e ofruesve dhe nga përftuesit. 

Shpesh, ofruesit nuk janë të bindur në vetvete se krijimi i punonjësve civilë 

profesional është një objektiv i dëshirueshëm apo i realizueshëm; në mënyrë të 

pandryshueshme ata janë larg nga të besuarit se ata realisht e dinë se si ta arrijnë me 

çdo mënyrë këtë objektiv. Ky dyzim dhe vetëdyshim në mënyrë të paevitueshme 

shton konfuzionin dhe ngurrimin nga ana e përftuesve, të cilët tentojnë ta shikojnë 

vetveten më tepër si përftues që janë të detyruar ta pranojnë këshillën teknike, bile 

edhe kur ata nuk e kuptojnë atë, se sa si klientë me të drejtë që të sqarohen, bile edhe 

ta refuzojnë ose ta amendojnë shërbimin që u jepet.  

Megjithse ne i njohim rrënjët e problemit lidhur me ofruesit e asistencës teknike, ky 

problem nuk mund të zgjidhet pa motivimin e duhur dhe aftësinë adekuate nga ana e 

personave të punësuar tashmë në shërbimin publik në vendet përftuese. Këtu telashi 

më  madh është se rënia e partive komuniste e privoi të gjithë aparatin shtetror nga 

drejtimi dhe përgjegjësitë nga të cilat ata vareshin dhe nga mënyra se si regulloheshin 

marrëdhëniet me qytetarët. Pasojat negative për etikën dhe kapacitetin profesional të 

shërbimit civil të krijuar mund të riparohen vetëm nga një rizhvillim në shkallë të 

gjerë i të gjithë sferës publike. Dilema vjen për asye se personat që kanë më shumë 

nevojë të bashkëpunojnë në këtë projekt – vetë pjestarët e aparatit shtetëror – tentojnë 

të shfaqin mungesë dëshire ose nuk e kuptojnë këtë gjë. Ata të cilët ende kanë një 

karjerë të qendrueshme si punonjës civil janë të nënpaguar dhe të demoralizuar në 

mënyrë drastike dhe të mbërthyer nga kualifikimin dhe aftësitë e veshura keq për një 

manaxhim publik modern; ata që përmes lidhjeve dhe influencave politike kanë fituar 

kontrollin e pozicioneve më të larta (përfshi edhe atë financiar) nuk kanë asgjë më 

për të arritur, dhe mbase ka shumë mundësi të humbasin, nga dhënia e posteve dhe 

përgjegjësive kyçe manaxheriale për të krijuar profesionistë të kualifikuar. 

Për ta, agjensitë e ndihmës kanë interpretuar nevojën për „pronësi‟ dhe manaxhim 

lokal të lëvrimit të asistencës teknike si një detyrim për të ndjekur drejtuesit dhe për 

të plotësuar prioritetet e përcaktuara nga lidershipi politik kombëtar. Por, ko është një 

garanci e pamjaftueshme që programet e reformave do të jenë njëkohësisht 



Ndihma Teknike për Ndërtimin e Administratës Publike Profesionale në EQL dhe CIS: 

 Çfarë është bërë gabim? 

 

 21 

rigorozisht të mjaftueshme dhe realiste në terma të kapacitetetit për t‟u zbatuar dhe jo 

vetëm për arsyet e sapodhëna. Bile, dhe kur ata e shikojnë rolin e tyre për t‟i shërbyer 

publikut – duke dalë në opozitë me interesat e tyre private – liderët e rinj politik janë 

shpesh pa eksperiencë në drejtim të shtetit, të preokupuar nga pasiguria e mbajtjes së 

pushtetit dhe të rrethuar nga shumë probleme urgjente ekonomike dhe sociale, për të 

adresuar nevojat e administratës efektive, që në të drejtën e vet kërkon kujdes dhe 

angazhim programatik afatgjatë.  
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Me fjalë të tjera, bashkëpunimi (dhe 

shpesh marrëveshja e fshehtë) e manaxherëve publikë lokal në praktikë është gjithnjë 

vitale për suksesin e çdo projekti të asistencës teknike. Çështja është në se personat 

që janë në pozicione kyç për manaxhimin e projekteve me financim të jashtëm janë 

njerëz me kualifikimin dhe esperiencën e duhur dhe me detyra funksionale në terma 

të objektivave formale që ka projekti. 

Boshllëku midis pritjeve dhe kapacitetit është plotësisht i kuptueshëm nga ana e 

donatorëve, kryesisht për shkak të pritjeve të ekzagjeruara dhe neglizhencës së 

kapaciteteve reale, por gjithashtu edhe për zbatimin e procedurave që shpesh 

vendosin në detyra njerëz me kualifikim dhe kompetenca të papërshtatshme. Tashmë 

është i mirënjohur, shqetësimi cinik dhe mercenaresk i firmave private të 

konsulencës, veçanërisht ato të kontraktuara nga Komisjoni i BE-së, zakonisht pas 

disa proceseve të tenderave false „konkurruese‟. Megjithatë, hendeku në performancë 

mund të mbyllet vetëm duke ndjekur pritjet dhe kapacitetet relative të vetë aktorëve 

lokal. Kjo është një rrugë për të aplikuar thënien e Adam Pzreworskit se: „Projektet e 

reformës institucionale duhet të shikohen si pika të përmirësimit të kushteve aktuale 

dhe jo si kopje të bazuara në institucione që kanë qenë të suksesshme diku tjetër‟. 

(Przeworski 2004, f. 540).  

Në këtë situatë një detyrë urgjente është që të rishkruhet një udhërfyes i përgjithshëm 

për donatorët lidhur me nevojat reale të administratës publike në vendet e quajtura në 

tranzicion, ku të përfshihen të gjithë treguesit e përmendur më sipër lidhur me 

kufizimet dhe rezistencën për të bërë ndryshime. Një detyrë e tillë duhet të përfshijë 

akademikë dhe studjues të aftë që vijnë nga vendet përftuese. Një nga qëllimet duhet 

të jetë riekzaminimi i asaj se çfarë duhet të pritet në emër të profesionalizmit, duke 

patur parasysh si trashëgiminë e praktikës dhe ndryshimet e tanishme ekonomike, 

teknologjike dhe kulturore. Elementi kyç është të arrihet një pamje më e qartë dhe më 

realiste e asaj që është e pranueshme dhe e zbatueshme në terrenin praktik. Kjo gjë 

duket si një detyrë e qartë për një grup pune të ri të NISPA. Por, kjo është diçka që ka 

nevojë për një qasje të një antropologjisti ose së paku të një analisti politik më tepër 

se për një jurist ose ekonomist, bile edhe me pamjen e një „eksperti të politikave 

publike‟ (për më tepër justifikim të kësaj pikëpamje dhe për të treguar se si mund të 

aplikohet në praktikë shiko Stubbs 2002).  

Gjithashtu është thelbësore të merren parasysh ndryshimet në mundësitë për 
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zhvillimin e sferës publike të periudhës pas regjimeve komuniste, në varësi të 

konteksteve të ndryshme gjeografike dhe historike. Nuk është e arsyeshme dhe e 

pranueshme që të trajtohen të gjitha vendet me një të kaluar komuniste si vende 

uniforme në nevojat, në aspiratat dhe kapacitetin e tyre për të thithur ndihmë (në të 

vërtetë kjo nuk ka ndodhur). Një ndryshim i dukshëm është ai midis vendeve të 

Evropës Qendrore dhe Lindore, ku regjimet komuniste u shkatëruan kryesisht si 

pasojë e presjonit nga aktorët joshtetror, përfshi edhe ish dissidentët dhe lëvizjet 

popullore të llojeve të ndryshme, dhe ish BRSS, ku ndryshimet u induktuan së pari 

nga ata që kishin ekperiencë dhe mbanin poste politike ose administrative në aparatin 

e shtetit (White 2003). Me fjalë të tjera, ky ndryshim kryesor nuk është vetëm çështje 

e kualifikimit për anëtarësim në BE. Në të vërtetë, në Evropën Juglindore ka një serë 

vendesh, përfshië Rumaninë dhe Bullgarinë, si dhe shtetet e reja që dolën nga ndarja 

e federatës ish Jugosllave, të cilat supozohet që gjeografikisht dhe nga ana kulturore 

të kualifikohen për në BE, por dhe ku tranzicioni fillestar ishte shumë problematik 

dhe i dyzuar në termat të refuzimit popullor të regjimit të vjetër, ku procesi i hyrjes 

është spostuar në mënyrë sinjifikative dhe në disa raste dhe në mënyrë të 

papërcaktuar. Kjo gjë për NISPA duket të jetë gjithashtu e klasifikuar si një mundësi 

për një sfidë për të bërë analiza krahasuese. Në veçanti është ideale dhe mbase edhe 

unike që eksperienca e vendeve, që tashmë janë antarësuar në BE të zbatohet nga ana 

e atyre vendeve për të cilat hyrja në BE është një perspektivë afatgjatë ose nuk është 

fare perspektivë.  
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Sistemi Publik Vendimarrës në Hungari: Problemet Kryesore 

dhe Masa të Mundshme për Përmirësimin e Tij 
János Hoos1

 

 
Studimi identifikon si faktorët negativë ashtu edhe ata pozitivë, që luajnë një rol të 

rëndësishëm në sistemin vendimarrës publik në Hungari he identifikon përmirësimin e tij. Ka 

një interes të madh për përmirësimin e tij. Gjatë 15 viteve të fundit, pas ndryshimit të 

regjimit, ekonomia hungareze nuk mundi të zhvillohet në një rrugë rritjeje dhe ekuilibri që të 

ishte e qëndrueshme në periudhën afatgjatë. Pasojat e saj nuk janë vetëm serioze, por rrënjët 

e saj janë gjithashtu të thella që nga e kaluara e Hungarisë – sistemi politik, që u formua si 

pasojë e ndryshimit të regjimit. Përmirësimet janë të vështira të arrihen sepse ndryshimet 

radikale të sistemit politik vendimarrës janë shumë të rëndësishme për t‟i zbatuar. 

 

 Hyrje 
Në Hungari, ashtu si edhe në vendet e tjera të Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL), 

gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit ndodhi një transformim i dyfishtë i sistemit politik 

dhe ekonomik. Regjimi autoritar u zëvendësua nga një demokraci pluraliste; u ndërtua 

një kornizë legjislative dhe institucionale për aktivitetin parlamentar dhe vendi u kthye në 

një demokraci shumëpartiake. Në të njëjtën kohë, ekonomia shtetërore në Hungari 

gradualisht u kthye në një ekonomi tregu, ku dominonte pronësia private. Transformimi i 

sistemit ekonomik përbëhej nga katër elementë kryesorë: 1. stabilizimi ekonomik dhe 

kontrolli, (për shembull: politikë e shtrënguar fiskale dhe monetare), 2. reforma e 

çmimeve dhe e tregut, (për shembull: liberalizimi i çmimeve, pagave dhe tregtisë), 3. 

zhvillimi i sektorit privat, privatizimi dhe ristrukturimi i ndërmarrjeve, (për shembull: 

qartësimi dhe shpërndarja e të drejtave të pronësisë), 4. ripërcaktimi i rolit të shtetit në 

ekonomi, (për shembull: reforma ligjore – kushtetuese, e pronës, kontratat, bankingu, 

konkurrenca – sistemi i ri i taksave, sigurimi shoqëror – papunësia, pensioni, shëndeti). 

Si pasojë e këtyre transformimeve sistemi vendimarrës ekonomik dhe politik hungarez ka 
filluar të marrë formën e sistemeve të Evropës Perëndimore. Ky transformim u shfaq 

dukshëm kur Hungaria e bë pjesë e Bashkimit Evropian, duke njohur faktin se ishte në 

gjendje që të arrinte kriteret e Kopenhagenit të një ekonomie të avancuar tregu dhe 

demokracie.  

Arritjet e transformimit të dyfishtë janë të pamohueshme dhe duke marrë në konsideratë 

vështirësitë shumë të mëdha që duhet të kalonte, meriton vlerësim. Megjithatë, në këtë 

studim, tërheqim vëmendjen në një numër defektesh serioze në sistemin publik 

vendimarrës ekzistues, sidomos në përplasjen e zakonshme midis racionalitetit ekonomik 

dhe politik. Këto mangësi krijonë pengesa për zhvillimin e plotë të një shoqërie 

demokratike dhe të një ekonomike tregu, dhe në përgjithësi përfaqëson një pengesë 

serioze për zhvillimin ekonomik të vendit. Kështu që është parësore për zhvillimin 

demokratik dhe ekonomik të vendit të kërkojmë mënyra riparimi për të eliminuar 

defektet dhe keqfunksionimin e sistemit vendimarrës. 

 

1. Përplasja midis racionalitetit ekonomik dhe politik në ekonominë politike 

Hungareze 
Ka ndryshime të rëndësishme midis racionalitetit ekonomik dhe politik. Pikë së pari, 

racionaliteti ekonomik kërkon konflikt për të ekzistuar. Për këtë arsye racionalitetit 
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ekonomik kryesisht ndërtohet për konflikt. Me qëllim që të arrihet një rritje e balancuar 

ekonomike ose përfitimesh, menaxherët e makro-ekonomisë ose të ndërmarrjeve duhet 

që të përziejnë konflikte gjithë kohës. (Për shembull, ata duhet që të marrin masa 

drrastike jopopullore për të ngadalësuar ekspansionin e shpenzimeve të buxhetit të shtetit 

ose ata duhet që të ndërmarrin “shkurtimet”, me fjalë të tjera pushimet nga puna në një 

kompani.) Politika përpiqet që të mënjanojë konfliktet që do të çonin në uljen e 

popullaritetit dhe në këtë mënyrë të vinin në rrezik rezultatet e zgjedhjeve apo të 

rizgjedhjeve. Si e tillë racionaliteti politik kryesisht është i ndërtuar për të mënjanuar 

konfliktin. Si pasojë e natyrës së dy racionaliteteve, vendimet politike shumë shpesh janë 

irracionale nga këndvështrimi i racionalitetit ekonomik në çdo demokraci. 

Kjo është situata në Hungari gjithashtu dhe mund të ilustrohet nga shumë shembuj nga 

historia e periudhës transitore. Shembuj më të bindshëm gjenden në fushën e stabilizimit 

makroekonomik dhe në politikën ekonomike. 

Qeveria e parë e dalë nga zgjedhjet e lira, qeveria Antal dhe koalicioni i partive të djathta, 

që drejtohej nga Forumi Demokratik Hungarez (MDF) krijoi një zhbalancim të madh deri 

në kohën e zgjedhjeve të reja të vitit 1994, megjithëse ekonomia doli nga recesioni post 

socialist. Ky zhbalancim ishte pasojë e të ashtuquajturit “buxheti i zgjedhjeve”. Qeveria, 

për të fituar votat e mbingarkoi buxhetin e shtetit, që rezultoi në deficit të lartë. (Shih 

Tabelën 1 dhe Grafikun 1 dhe 2.) Burimet e disponueshme ekonomike, kërkesat për 

ekuilibrimin e buxhetit dhe bilancit të pagesave nuk mbështeste një nivel kaq të lartë 

shpenzimesh. Politika bujare e shpenzimeve qeveritare gjatë vitit të fundit të qeverisjes 

nuk ishte e mjaftueshme për qeverinë Antal që të fitonte zgjedhjet, kryesisht pasi 

zgjedhësit e konsideronin si arsyen e uljes së ndjeshme të standardeve të jetesës, 

papunësisë masive dhe kushteve të paqëndrueshme të jetesës të shkaktuara nga 

transformimi ekonomik. Pagat reale dhe të ardhurat ishin shumë më të ulta se 100% (shih 

Tabelën 1) në të treja vitet parazgjedhore dhe afërsisht 10% e popullsisë ishte e papunë. 

Varfërimi nuk mund harrohej nga rritjet e larta të pagave dhe të të ardhurave gjatë vitit të 

zgjedhjeve, 1994. Megjithatë, masat shpenzuese u zbatuan në kurriz të ekuilibrit të 

buxhetit të shtetit dhe të balancës korrente. (Deficiti buxhetor arriti 9.4% dhe llogaria 

korrente 8.4% në vitin 1994. Vlera e deficiti bëhet akoma më shumë e dukshme nëse 

konsiderojmë se në vitin 1990 dhe në vitin 1992, buxheti ishte thuajse në ekuilibër.) 

Qeveria që pasoi e drejtuar nga Kryeministri Gyula Horn u detyrua që të njoftonte një 

program të ri shtrëngues në mars 1995, kur u përballua me këtë situatë në bilancin e 

pagesave dhe deficitin e lartë në buxhetin e shtetit. Qeveria Horn ishte ndërtuar mbi 

koalicionin e dy partive të krahut të majtë – Partinë Socialiste Hungareze (MSZP) dhe 

Aleancën e Demokratëve të Lirë (SZDSZ). Programi shtrëngues që duhet të zbatonin 

ishte e kundërta e asaj që kishin premtuar gjatë fushatës zgjedhore. Paketa e masave 

shtrënguese, që u quajt me emrin e ministrit të financave Lajos Bokros, kishte si tipare, 

ndër të tjera, uljen e rrogave në sektorin publik, mbingarkesave në importe, dhe pagesat e 

studentëve për studentët e universiteteve. Masa e fundit, ashtu si gjithë të tjerat, 

përfaqësonte në ndryshim drrastik në Hungari, ku studimet universitare kishin qenë pa 
pagesë gjatë pesëdhjetë viteve të fundit. Për herë të parë, autoritetet hungareze vepruan 

në mënyrë agresive për të riorganizuar sistemin e mirëqenies, propozuan reduktime të 

thella në shpenzimet shtetërore në spitale, përfitimet e lejes së lindjes dhe kujdesjes për 
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fëmijët. Rezultat i këtij programi ishte një buxhet i balancuar, dhe ekonomia hungareze 

shpëtoi nga falimentimi, siç ndërkohe, mund të shtojmë, nga racionaliteti ekonomik. 

Megjithatë, këto sakrifica kanë lenë një shenjë të thellë në mjedisin politik. Qytetarët 

hungarezë paguan një çmim të lartë dhe standardet e jetesës u përkeqësuan sërish 

ndjeshëm  në vitin 1995 dhe vitin 1996. Qeveria Horn humbi popullaritetin, pavarësisht 

suksesit në stabilizimin ekonomik të vendit. Qeveria Horn, ashtu si edhe paraardhësit, 

nuk mundi që t‟i rezistonte tundimit për të krijuar “buxhetin e zgjedhjeve” gjatë vitit 

1997 dhe vitit 1998, përpara zgjedhjeve të pranverës së vitit 1998. Këto vite 

parazgjedhore përsëri ishin dëshmitarë të rritjeve të ndjeshme të pagave reale dhe të të 

ardhurave reale në kurriz të ekuilibrit të buxhetit shtetëror. Megjithatë, masat që u morën 

për rritjen e shpenzimeve nuk ishin të mjaftueshme për të rritur numrin e votave. 

Programi i masave shtrënguese, i quajtur paketa Bokros, krijoi një masë të madhe 

votuesish të pakënaqur, që donin të dënonin qeverinë gjatë zgjedhjeve. Qeveria në detyrë, 

dhe bashkë më të koalicioni i partive të majta, i humbën zgjedhjet dhe në vend të tyre 

fitoi koalicioni i djathë Aleanca e Demokratëve të Rinj (FIDESZ). Drejtuesi i Aleancës 

së Demokratëve të Rinj, Viktor Orbán formoi qeverinë e re. Qeveria Orbán ishte me fat 

gjatë dy viteve të para, pasi mundi të ndërtonte politikën e vet ekonomike në mjedisin e 

favorshëm ekonomik ndërkombëtar dhe në stabilitetin relativisht të mirë makroekonomik 

të vendit, të krijuar nga qeveria e mëparshme. Kjo do të thotë se gjatë dy viteve të para 

dhe gjysmës së vitit të tretë, qeveria Orbán ishte në gjendje që të ndërmerrte një politikë 

ekonomike, e cila ishte pak a shumë racionale si nga këndvështrimi ekonomik, ashtu 

edhe ai politik. Për të mbajtur të kënaqur votuesit, qeveria rriti në mënyrë të 

vazhdueshme standardet e jetesës. Në të njëjtën kohë ulte buxhetin shtetëror. Megjithatë, 

gjatë pjesës së dytë të mandatit, qeveria Orbán filloi ti jepte gjithnjë e më shumë prioritet 

racionalitetit politik në kurriz të racionalitetit ekonomik. Qeveria filloi një politikë 

ekonomike ekspansioniste dhe vendosi shënjestrën për rritjen ekonomike (6.7% në vit) 

në nivele që nuk ishin reale dhe në të njëjtin drejtim me trendin e mjedisit ekonomik 

ndërkombëtar, nga i cili ekonomia Hungareze ishte shumë e varur. Në vitin 2000 dhe 

2001, ekonomia botërore, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian, që është tregu 

kryesor eksportues i Hungarisë, përjetoi recesion. Për shkak se rritja ekonomike 

hungareze është e drejtuar nga eksportet, varet nga rritja ekonomike e Bashkimit 

Evropian. Politika ekonomike e qeverisë së Orbán-it duhet që të kishte marrë në 

konsideratë se norma e rritjes ekonomike të vendit, ashtu si edhe në të gjitha vendet e 

tjera të Bashkimit Evropian, u ngadalësua në vitin 2001 dhe vitin 2002. Duke e parë nga 

larg këtë marrëdhënie objektive, norma e rritjes ekonomike ishte shumë ambicioze dhe 

shpenzimet shtetërore ishin të fiksuara sipas shënjestrës në pritje të të ardhurave të larta, 

që nuk ishin të bazuara. Rritja joracionale ekonomike dhe objektivat e buxhetit 

mbështeteshin nga racionalitetit politik, me fjalë të tjera nga qëllimi për të marrë 

mbështetje politike nga lobet, që kishin interesa të veçanta në projekte e financuara nga 

qeveria, dhe sigurisht për të fituar sa më shumë vota nga qytetarët ndërkohë që zgjedhjet 

e vitit 2002 ishin duke u afruar. E gjitha kjo e arrití kulmin në buxhetin e shtetit të vitit 

2002, i cili ishte buxheti tipik i “zgjedhjeve”. Në vitin 2002, vlerat e parashikuara të 

treguesve të rritjes së PBB-së dhe balancës së përgjithshme buxhetore nuk mundën që të 

arriheshin, norma e rritjes ekonomike ishte shumë më e ulët (vetëm 3.5%) dhe deficiti i 
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buxhetit ishte shumë më i lartë (shënoi rekord: -9,4% e PBB-së). Kjo nënkuptonte që 

vendi prodhonte shumë më pak burime, të ardhura të shpërndarshme, se ato që ishin 

parashikuar. Nga ana tjetër pagat reale dhe të ardhurat reale u rritën me norma rekord 

(indekset ishin përkatësisht 113.6% dhe 105.5%, duke pasur si bazë një vit më parë 

=100). Qeveria Orbán nuk ishte në gjendje që të përdorte situatën e favorshme politike, 

që u krijua nga “buxheti i zgjedhjeve”. Megjithëse me diferencë shumë të ngushtë, 

koalicioni në pushtet i humbi zgjedhjet. Forcat e majta Aleanca për Demokratët e Lirë 

(SZDSZ) dhe Partia Socialiste (MSZP) fituan përsëri, për herë të dytë që nga koha që 

Hungaria kishte sistem demokratik. Programi i zgjedhjeve të këtyre partive ofronte një 

mjedis politik ku stabilitetit politik dhe paqja sociale do të mbroheshin dhe korrupsioni 

do të eliminohej. Votuesit e zgjodhën këtë program sepse ata ndjenin që këto parti kishin 

potencialin që të siguronin avantazhe të mëdha me mundësi të vogël për të krijuar kushte 

të papërshtatshme. Megjithatë, programi i partive fituese ishte gjithashtu joracional nga 

këndvështrimi ekonomik. Nëse do të kishte qenë racional ekonomikisht, ka shumë gjasa 

që të mos kishte pasur asnjë mundësi për të fituar zgjedhjet. Ky shpjegim për humbjen e 

partive në pushtet duket se konfirmohet nga diferenca shumë e ngushtë që opozita i fitoi 

zgjedhjet. 

Megjithatë, është shumë interesante ajo që ndodhi pas zgjedhjeve: qeveria e fitueseve, 

qeveria Medgyessy, pak a shumë e plotësoi programin e premtuar në lidhje me standardet 

e jetesës së qytetarëve gjatë viteve 2002 dhe 2003. Qeveria Medgyessy dhe koalicioni i 

partive në pushtet vazhduan të qeverisnin përgjatë vijës së racionalitetit politik dhe 

vazhduan të injoronin racionalitetitn ekonomik. Një nga arsyet ishte e lidhur me zgjedhjet 

vendore dhe referendumi, që u mbajt në vitin 2003 mbi anëtarësimin e Hungarisë në 

Bashkimin Evropian. Rregullimet e politikës ekonomike për realitetin ekonomik do të 

kishin qenë të njëjta me heqjen dorë nga premtimet e zgjedhjeve ose të zbatonin masa 

shtrënguese në buxhet. Një gjë e tillë do të kishte qenë një masë jo popullore midis 

votuesve dhe do të kishte ulur mundësitë për të fituar zgjedhjet vendore dhe për të marrë 

mbështetje të mjaftueshme nga qytetarët në referendumin për anëtarësimin në Bashkimin 

Evropian. Në fakt, kjo politikë kontribuoi në një shkallë të madhe për një fitore 

dominuese të Partisë Socialiste Hungareze në zgjedhjet vendore dhe gjithashtu krijoi një 

klimë politike në të cilën referendumi mund të ishte i suksesshëm, megjithëse 

pjesëmarrja në votime ishte e ulët. Grupet e lotimit, që ishin pas koalicionit qeverisës 

gjithashtu influenconin qeverinë që të ndiqte një politikë fiskale ekspansioniste. Ata 

mund të gjendeshin në thuajse çdo sektor të ekonomisë, duke përfshirë bujqësinë, 

bankingun, degët e ndryshme të industrisë, tregtisë, dhe biznesit të turizmit dhe suksesi i 

aktiviteteve të tyre varej shumë nga shpërndarja e të ardhurave të buxhetit. Në këtë 

mënyrë, rregullimi i shpenzimeve qeveritare dhe shpërndarja e subvencioneve të 

ndryshme sipas realitet ekonomik do t‟i kishte dëmtuar ndjeshëm interesat e këtyre 

lobeve. Lëvizja e politikës ekonomike e kërkuar nga racionaliteti ekonomik u shty në 

kohë nga parashikimet e optimiste të qeverisë, e cila gjithashtu shpresonte për një 

mbarim sa më të shpejtë të recensionit ekonomik botëror dhe kthimin e prosperitetit 
ndërkombëtar, që do të nxiste rritjen ekonomike të Hungarisë dhe do të krijonte burime të 

mjaftueshme shtesë për të financuar politikën ambicioze buxhetore. Këto parashikime 

dolën të gabuara: kështu që në vitet 2002 dhe 2003, politika e re ekonomike e qeverisë u 
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bë shumë e ngjashme me atë të mëparshmen, qeveria e mundur e ndoqi. Në vitin 2004, u 

bë shumë e qartë se rregullimet e politikës ekonomike për t‟u përshtatur me realitetin 

ekonomik ishte e pashmangshme. Ashtu si Tabela 1 tregon, treguesit ekonomikë u 

përkeqësuan, rritja ekonomike u ngadalësua, pozicioni i ekuilibrit të buxhetit dhe të 

llogarisë korrente u përkeqësua dhe deficitet ishin shumë më të larta se ato që Bashkimi 

Evropian kishte si kërkesa. Duke vlerësuar këto të dhëna, investitorët e huaj humbën 

besimin në ekonomin politike të Hungarisë, dhe si rezultat i kësaj, monedha hungareze, 

Forint, u zhvlerësua në tregjet ndërkombëtare dhe gjithashtu kishte edhe shumë sulme 

spekulative ndaj Forintit. Shenja më e dukshme e paqëndrueshmërisë së kësaj politike 

ekonomike ishte në fillim të janarit të vitit 2004, buxheti i shtetit të vitit 2004, i cili ishte 

miratuar nga parlamenti Hungarez. Vetëm pak javë më parë në dhjetor të vitit 2003, doli 

se ishte jorealist, kështu që masa të mëtejshme shtrënguese duhet që të merreshin me 

qëllim që deficiti të mbahej në nivele të administrueshme dhe të fitohej sërish besimi i 

lojtarëve të tregut në politikën ekonomike.
2
 Mësimet e mësuara nga eksperienca e më 

shumë se dhjetë viteve të fundit, të konfirmuar nga treguesit makroekonomikë të kësaj 

periudhe (shih Tabelën 1 dhe Grafikun 1 dhe 2) janë si më poshtë: 

 Gjatë viteve të zgjedhjeve të viteve 1994, 1998 dhe 2002, të gjitha qeveritë në 

pushtet propozuan “buxhetin e zgjedhjeve”, i cili u adoptua, sepse partitë në 

pushtet kishin mazhoritetin në parlament. Gjatë këtyre viteve (në grafik, vija 

vertikale tregon vitin e zgjedhjeve), deficiti buxhetor arriti nivele rekord. 

Buxheti i lartë deficitar ishte i shoqëruar me një rritje rekord në pagat reale dhe 

në të ardhurat reale, por  dhe nga deficit i lartë në llogarinë korrente. Norma e 

rritjes ekonomike ishte e ulët ose në ulje, me përjashtim të vitit 1998, kur kushtet 

e favorshme internacionale ekonomike nxitën eksportet, nxitësin kryesor të 

rritjes ekonomike. Kushtet e jetesës së qytetarëve u përmirësuan, por ky 

përmirësim kryesisht u financua nga buxheti i shtetit në kurriz të ekuilibrit të 

llogarisë korrente; kështu që nuk ishte i bazuar në përfitimet nga rritja e 

produktivitetit dhe nga krijimi i burimeve dhe të ardhurave shtesë, por në 

borxhin shtetëror dhe rritjen e borxhit publik. 
 

                                                 
2
 Situata u përkeqësua më tej përpara dhe gjatë zgjedhjeve të vitit 2006. Për vitin 2006, një buxhet shumë i 

veçantë u aprovua për zgjedhje nga kualicioni i partive në pushtet (Partia Socialiste Hungareze – HSP – dhe 

nga Partia e Demokratëve të Lirë – SDP). Gjatë fushatës së zgjedhjeve, ata dhanë një tablo me trëndafila për 

situatën ekonomike,  por që nuk ishte e vlefshme dhe premtuan rritje shumë bujare të standardeve të jetesës së 

zgjedhësve, megjithëse nuk kishte baza të forta ekonomike apo burime. Pasi zgjedhjet u fituan nga kualicioni i 

HSP-së dhe FDP-së, kryeministri triumfator i këtij kualicioni, Ferenc Gyurcsán, pranoi se ai gënjeu nga 

”mëngjesi, dreka dhe darka” për të fituar zgjedhjet dhe paraqiti programin e tij të masave shtrënguese që 

kishte si objektive të ulte deficitin buxhetor nga 10% që ishte parashikuar në vitin 2006 në 3.2% në 2009 

kundrejt PBB-së. Programi i masave shtrënguese ishte krejt e kundërta e premtimeve që i kishin bërë 

zgjedhësve. Pasi hypi në fuqi në datën 17 shtator 2006, ditë me protesta dhe dhumë në rrugë filluan. Një nga 

pasojat serioze të këtij buxheti zgjedhjesh ishte se Hungaria ishte bërë akoma më shumë një ”vend që tërhiqëj 

nga tregtia”. Investitorët financiarë, njërëzit apo institucionet, mund të marrin hua më interes të ulët (për 

shembull në tregjet e parave të BE 3%) dhe të jepnin hua me interesa të larta (për Hungarinë 8%). Ky spred i 

madh kishte shkaktuar mbingarkesë në taksapaguesit Hungarezë, dhe ishte një nga arsyet kryesore të deficitit 

të thellë në buxhetin hungarez. Krahas kësaj, monedha hungareze, Forint, ishte bërë një nga monedhat më të 

dobëta në botë si pasojë e deficiti të lartë buxhetor dhe një deficiti shumë shqetësues në llogarinë korrente. 



 

Tabelë 1 

Disa tregues kryesore ekonomikë 

 
 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 

Rritja  

reale e PBB-së 
-3.5 -11.9 -3.1 -0.6 +2.9 +1.5 +1.3 +4.6 +4.9 4.2 5.2 3.8 3.5 3.0 

Balanca e përgjithshme e 

qeverisë (në % të PBB-së) 
0.4 -2.2 -7.2 -6.6 -8.4 -6.4 -6.4 -3.0 -4.8 -5.6 -3.0 -4.7 -9.4 -5.6 

Balanca e llogarisë korrente (në 

% të PBB-së) 
+1.0 +1.2 +0.9 -9.0 -9.4 -5.6 -3.6 -2.5 -1.7 -4.7 -5.1 -6.2 -3.4 -4.0 

Papunësia (% e forcës së punës) 1.9 7.5 9.8 11.9 10.7 10.2 9.9 8.7 7.8 7.0 6.4 5.7 5.8 5.9 

Pagat reale për punonjës Viti i 

mëparshëm = 100 
96.3 93.0 98.6 96.1 107.2 87.8 95.0 104.9 103.6 102.5 101.5 106.4 113.6 109.2 

Të ardhura reale për person 

Viti i mëparshëm = 100 
98.2 98.3 96.5 95.2 102.6 94.6 99.4 100.9 103.6 100.8 104.3 103.6 105.5 104.5 

Burimi: Raporte vjetore të Zyrës Hungareze të Statistikave. 

Viti zgjedhor 

 



 
 Pavarësisht nga qeveria dhe nga partitë në detyrë për politikën ekonomike, 

thuajse të gjitha ndoqën të njëjtën politikë ekonomike të drejtuar nga interesat e 
zgjedhjeve, të cilat ishin në kontraditë me racionalitetitn ekonomik. Ata filluan të 

merrnin në konsideratë racionalitetin ekonomik vetëm kur përkeqësimi i situatës 

ekonomike i detyroi. Politika alternative ekonomike u zbatua si një 

domosdoshmëri ekonomike dhe jo nga zgjedhja e bërë nga zgjedhësit në 

zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura çdo katër vjet. Kjo ka dy pasoja të mëdha. 

Një është se në Hungari, demokracia mund të funksiononte në një shkallë të 

kufizur, dhe kjo është shumë më pak se perfekte. Tjetra është se politika 

ekonomike e qeverive ishte më pak efiçente si pasojë e axhustimeve të detyruara 

ndaj realitetit ekonomik; për këtë arsye nuk mundi të vinte në përdorim shumë 

nga mundësitë e favorshme ekonomike dhe nuk mundi të zgjidhte problemet dhe 

dështimet e vendim-marrësve ekonomik qeveritar në kohë, shoqëria dhe 

ekonomia humbën shumë mundësi zhvillimi dhe vuajtën nga humbjet 

ekonomike që mund të shmangeshin. 

Grafiku 1. 

 
 

Grafiku 2. 

 
 

Treguesit kryesorë 
makroekonomikë 

 Rritja e PBB-së (përqindje e ndryshimit) 

 Balanca e përgjithshme e qeverisë (në përqindje të PBB-së) 

 Balanca e llogarisë korrente (në përqindje të PBB-së) 

 Norma e papunësisë (ILO, mesatare vjetore) 

Pagat reale dhe te ardhurat reale 

 Rritja e PBB-së (përqindje e ndryshimit) 

 Norma e papunësisë (ILO, mesatare vjetore) 
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Keqfunksionimi i sistemi qeverisës vendimarrës (p.sh. i sektorit publik) nuk janë në 

mënyrë specifike fenomene Hungareze; ato ekzistojnë në çdo demokraci, në çdo vend, 

duke përfshirë edhe ato më të avancuara. Demokracia dhe sistemi publik vendimrrës janë 

larg nga të qenit perfektë, ato kanë pësuar dështime serioze. Ajo që është e veçantë në 

Hungari është serioziteti i këtyre dështimeve dhe nevoja urgjente për t‟i rregulluar ato, 

duke përmirësuar sistemin ekzistues vendimarrës. 

 

2. Rrënjët e dështimeve të procesit vendimarës hungarez, e veçanta dhe rëndësia 

e tyre 
Të veçantat dhe rëndësia e dështimeve të sistemit politik vendimarrës Hungarez janë të 

rrënjosura në mënyrën se si u krijua. Ky sistem është produkti i transformimit politik 
hungarez, i cili siç e përmendëm më parë u krijua përmes një tranzicioni të negociuar. 

Ky tranzicion u drejtua nga elitat e politikës së asaj kohe, në periudhën 1989 – 1991. 

Këto elita u përballën me situata të cilat ishin të zakonshme në tranzicionin demokratik të 

Vendeve Lindore. Tranzicioni i negociuar i përshtatej objektivave dypalëshe të këtyre 

elitave më të mira: a) të mbroheshim me qëllim që të kompensonin për pasigurinë që 

gjenerohet nga besimi i dobët i votuesve dhe paqëndrushmëria e madhe elektorale dhe b) 

të siguronin marrëveshjet institucionale që maksimizonin prospektet e tyre afatshkurtra 

politike. Krahas kësaj, ata duhet që të merrnin në konsideratë se ekonomia ishte duke 

shkuar drejt ndryshimeve të dhimbshme, duke krijuar konflikte serioze sociale dhe 

tension. Për të mbajtur konfliktin nën kontroll, dhe për të izoluar liderët politik nga 

nevojat politike urgjente afatshkurtra të krijuara nga ndryshimet drrastike ekonomike, 

ishte i nevojshëm një organizim institucional, i cili do të siguronte stabilitet të lartë, 

rotacion të ulët të qeverive, kohëmbajtje të gjatë dhe disiplinë të lartë partiake. “Bërja e 

pazareve mbi strukturat kushtetuese, sistemit të partive dhe rregullave elektorale ndodhën 

në një kontekst me nivel të lartë pasigurie, që e pengonte marrjen e vendimeve politike 

optimale. ... Në Hungari, kjo dinamikë negocimesh kishte si rezultat një konfigurim 

institucional – qeveri me kryeministër të fortë, dhe sistem elektoral të dominuar nga një 

numër i kufizuar partish, dhe një administratë shtetërore të drejtuar nga agjencitë e 

rregullimit botëror (kryesisht nga FMN-ja dhe Banka Botërore) – që u dhanë liderëve 

postkomunistë kapacitete të larta për të zbatuar politika shtrëngese, që kishin kosto të 

larta të shpërndarjes.” (Bartlett, D.L.1997.) Megjithatë, stabiliteti i lartë rotacioni i ulët i 

qeverisë dhe kohëmbajtja e gjatë ekziston vetëm një periudhë katër vjeçare zgjedhjesh, 

zgjedhjet e përgjithshme mund të ndryshojnë pozicionin e fuqisë në mënyrë dramatike, 

partia ose koalicioni në pushtet mund të zëvendësohet lehtësisht nga opozita. Në rastin e 

humbjes së zgjedhjeve, partia në pushtet humbet si influencën politike ashtu edhe 

avantazhet ekonomike. Shumë, ose ndoshta gjithçka, është në lojë për një parti që ka 

pushtetin. Rreziku i humbjes së zgjedhjeve shpjegon pse partitë që qeverisin marrin masa 

jopopullore vetëm nën presion shumë të madh, në situata krizash dhe/ose nën ndikimin e 

madh të të huajve. Në të gjitha situatat e tjera, dhe me qëllim që të rrisin mundësinë e 

rizgjedhjes, partitë qeverisëse jo vetëm përpiqen që të mos marrin masa që nuk janë 

popullore, por përkundrazi aspirojnë që të marrin masa popullore.  

Ky organizim institucional krijoi rrezikun e mundësisë së autoritarizmit të fshehur që 

mund të rezultojë në humbjen e disa avantazheve të rëndësishme të qeverisjes 
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demokratike. Një demokraci që funksion shumë mirë mund të zhvillojë një model 

universal qeverisjeje, në të cilin ndërhyrjet diskrete të shtetit në ekonomi janë minimale 

dhe “të gjithë kundërshtarët në lojë janë subjekt i të njëjtave rregullave jopersonale, të 

cilat sigurojnë se të fitosh dhe të humbasësh varet vetëm nga fuqitë konkurruese dhe jo 

nga lidhjet politike”. (Bartlett, D.L.1997.) Megjithatë, një model i veçantë qeverisje 

mund të zhvillojnë gjithashtu aktivitete shtetërore në favor të industrive apo sektorëve 

specialë por në mënyra që çojnë përpara qëllimin e gjerë të zhvillimit të tregut. Në 

modelin e veçantë të përforcuar nga autoritarizmi i fortë, rreziku kryesor është se mundet 
të degradojë në mënyrë progresive në rent-seeking. Përqendrimi i autoritetit ekzekutivë 

në zyrën e kryeministrit, që është karakteristika kryesore e qeverisjes Hungareze, mund 

të gërryejnë elementin universal të shtetit Hungarez, duke rritur ndjeshmërinë dhe 

dobësitë e tij që do të kapet nga partitë qeverisëse që luftojnë për mbijetesë dhe gjithashtu 

mund të krijojë mundësi për të shfrytëzuar burimet e shtetit nga sipër. 

Zgjedhjet institucionale të marra në këtë negocion kishin pasoja të rëndësishme për 

sistemin vendimarrës të qeverisjes (publike) Hungareze, që kapërceu strategjitë afat-

shkurtra elektorale të politikanëve që merrnin pjesë në negocime për transformimin e 

sistemit.  

 

Dështimet dhe problemet e sistemit vendim-marrës Hungarez 

a. Sipas kushtetutës Hungarezë, disa nga propozimet legjislative kërkonin dy të 

tretat e votave të Asamblesë Kombëtare. Për të mënjanuar një rrugë pa krye që do të 

vinte në rrezik konsolidimin demokratik, dy nga partitë më të mëdha (partia në pushtet 

MDF dhe partia drejtuese e opozitës, SZDSZ) bënë një marrëveshje: MDF-ja ra dakord 

për zgjedhjen e anëtarit të spikatur Árpád Göncz, si president i Hungarisë, dhe nga ana 

tjetër SZDSZ-ja ra dakord që të ulte numrin e subjekteve kushtetues, që kërkonin një 

mazhoritet të kualifikuar. Gjithashtu, SZDSZ dha miratimin e saj për prezantimin e 

procedurës së “mosbesimit konstruktiv”. Ky mjet parlamentar lejoi prezantimin e një 

mocioni mosbesimi kundër kryeministrit, por jo kundër ministrave individualë. Kjo 

rezultoi praktikisht në një situatë në të cilën thërritja për llogaridhënie e kryeministrit në 

fuqi detyronte  zgjedhjen e një kryeministri të ri, një veprim që asnjë nga opozitat e 

mëparshme nuk kishte guxuar ta pranonte, për shkak të kostove shumë të larta. 

Institucioni i “mosbesimit konstruktiv” rezultoi në rritjen e sigurisë për qeverinë, që të 

mbante organizimin e saj dhe të riforconte rolin qendror të kryeministrit. Gjithashtu, 

SZDSZ-ja ra dakord me një numër dispozitash kushtetuese, që ngushtonin autoritetin e 

presidentit të Republikës, sidomos të drejtat e tij të shpërndante qeverinë, të thërriste 

parlamentin, të bënte caktime ekzekutive në detyrë dhe të kontrollonte forcat e 

armatosura. Arma kryesore e vërtetë, që ju la presidentit të Hungarisë ishte kapaciteti i tij 

ti referonte Gjykatës Kushtetuese aktet e Parlamentit. 

Ky konfigurim institucional ka disa dobësi dhe detyrime. Një strukturë fuqie që varet në 

një person ka rrezik të thyhet nëse autoriteti personal i kryeministrit përballet me 

vështirësi seriozë - siç ishte rasti kur kryeministri József Antal u sëmur rëndë. Mungesa e 
eksperiencës dhe nivelet e ulta të ekspertizës brenda stafit të kryeministrit mund të 

krijojnë rrezikun e qeverisje të paaftë. Për më tepër, centralizimi e autoritetit ekzekutive 

krijon një tendencë të shtytjes së vendimeve për lart, edhe nesh ato mund të bëhen në 
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mënyrë më të përshtatshme në nivele më të ulta hierarkie. Qeveria që u krijua pos vitit 

1989 në Hungari favorizoi metodat autoritare të vendimarrjes në kurriz të llogaridhënies 

politike. Presidenti dhe opozita parlamentare kanë kufizuar mundësinë që partia 

(koalicioni) në fuqi të sfidohet gjatë kohës që janë në pushtet. Pasoja afatgjata të kësaj 

mënyre organizimi shtruan rrugën për krijimin ë një forme qeverisje parlamentare të 

dominuar nga një kryeministër i fortë.  

b. Partitë e formuara gjatë asaj kohe dhe që ishin në konkurrim gjatë zgjedhjeve të 

para parlamentare nuk kishin një bazë të fortë elektorale (dhe organizative). Partitë e asaj 

kohe nuk ishin të bazuara në masat popullore. (Në tërësi, vetëm 1% e popullsisë së rritur 

hungareze bënte pjesë në një parti politike.) (Ágh 1994) Baza e brishtë kushtetuese e 

partive hungareze e rriti rëndësinë e rregullave të sistemit zgjedhor në një mjedis që 

karakterizohej nga besnikëria e dobët për partitë dhe mungesa e identitet të votuesve, në 

të cilin rrjedhimisht luhatjet e vogla janë vendimtare. Si rezultat, procesi i hartimit të 

ligjit elektoral në Hungari u ishte një nga çështjet më të debatuara gjatë negocimeve të 

mbajtura gjatë periudhës së tranzicionit. Qëndrimet e ndryshme gjatë negocimeve mbi 

variantet ndryshme të partive mbi zgjedhjet (një sistem elektoral i bazuar në listat e 

partive kundrejt zgjedhjeve me distrikteve zgjedhore me një anëtar, përkufizimin mbi 

bazat territoriale zgjedhore, metodën e zgjedhjes së partive të vlefshme, nivelin e pragut 

parlamentar, numrin e raundeve të votimit në zgjedhjeve etj...) reflektoi vendosmërinë e 

këtyre partive për të hartuar ligje, që kishin mundësi të nxisnin prospektet individuale 

elektorale. Por pozicionet e ndryshme në negocime reflektuan gjithashtu vetëdijen e 

palëve për pasigurinë e demokracisë së re hungareze, ku luhatshmëria e lartë elektorale i 

çoi negociatorët në kërkiin e mënyrave për t‟u mbrojtur me qëllim që të mënjanonin 

humbjet. (Bartlett 1997)  

c. Ky tension midis zgjedhjeve institucionale dhe pasigurisë politike rezultoi në 

seri kompromisesh, që gjeneruan një nga ligjet zgjedhore më të komplikuara në botë. 
Rreth 46% e vendeve në parlament do të mbusheshin përmes zgjedhjeve me distrikte 

zgjedhore me një anëtar, me një raund të dytë votimesh nëse asnjë kandidat nuk kishte 

marrë numrin më të madh të votave (mazhoritetin) gjatë raundit të parë. Pjesa e mbetur e 

anëtarëve të parlamentit do të zgjidhet përmes një kombinimi të listave nga i gjithë vendi 

dhe listave të partive, duke ndjekur rregullat e përfaqësimit proporcional. Për të 

zvogëluar fragmentimin e partive, negociatorët ranë dakord që të vendosnin 4% pragun 

zgjedhor (më vonë u ndryshua në 5%) si dhe një sistem të ndërlikuar nominimi. Ky 

sistem kishte qëllim që të zgjidhte numrin e kandidatëve, të cilët do të kandidonin në 

zgjedhjet me distrikte zgjedhore me një anëtar dhe numrin e partive që ishin në gjendje 

që të përgatisnin një listë për distriktin e përfaqësimit proporcional. (Drum dhe Durst 

1994) Ka një mosbalancim në sistemin zgjedhor hungarez, që lejoi fituesin e zgjedhjeve 

të para post komuniste, MDF-në, të përkthente shumicën e saj prej 24.7% në 42.5% 

vende në parlament. Fituesi në zgjedhjet e dyta kombëtare në vitin 1994, MSZP-j, 

transformoi 33% të votave në 54% mazhoritet legjislativ. Këto tipare dobësuan 

dimensionin e përfaqësimit të demokracisë së re, por ato gjithashtu e nxitën qeverisjen 

pasi i dhanë liderëve politikë sigurinë që kërkonin për të zbatuar programet politike dhe 

transformimin ekonomik (Bartlett 1997). 

d. Këto rregulla kishin si efekt që të forconin pozicionin qendror të partive më të 
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mëdha në Hungari në kurriz të atyre më të vogla. Ndërsa kjo zhvendosje nga krahu i një 

numri të vogël partish të mëdha dobësoi dimensionin përfaqësues të sistemit elektoral, 

ndihmoi në formimin e koalicioneve të qëndrueshme. Në të njëjtën kohe, procedurat e 

zgjedhjes dhe theksimi i listave të mbyllura përforcoi pozicionin elitist të partive të 

mëdha, duke marrë nën kontroll rekrutimin e kandidatëve në kontrollin e një organizimi 

në nivel kombëtar. 

Vendimet e lidhura me kushtet ligjore dhe me financimin e partive politike nxitën akoma 

më tepër tendencën centralizuese brenda sistemit partiak hungarez. Parlamenti miratoi 

një ligj, që i siguronte asistencë të konsiderueshme financiare të gjitha partive të 

rregjistruara, me vlerën e ndihmave shtetërore në varësi të numrit të anëtarëve. Efektet e 

dukshme të këtyre masave nxitjen e  organizatave të mëdha nxitje të forta që të 

regjistroheshin si politike më shumë se shoqëri interesash, duke goditur rëndë 

institucionet ndërmjetësuese, që ishin të dobta dhe shumë të fragmentuara (Ágh 1994, 

Bozóki 1994). Kombinimi institucional i një sistemi partiak shumë të centralizuar dhe 
organizata të dobëta ndërmjetësuese, OJQ  (NGO për të cilat do të kthehemi më vonë), 

kishin pasojat e mëposhtme:  
 Ngushtoi sferën e përfaqësimit politik të partive politike. Në mungesën e 

institucioneve të forta ndërmjetësuese të disponueshme për të ndërmjetësuar 

lidhjet midis shoqërisë Hungareze dhe partive kombëtare, veprimet politike u 

kanalizuan në parlament, burimet teknike, organizative dhe njerëzore të të cilit 

shpejt u mbingarkuan. Me një sistem legjislative të mbingarkuar, me mungesa në 

staf dhe me një sistem komiteti të mirë zhvilluar, rreziku i vendimarrësve të 

paaftë ishte shumë i lartë. 

 Zgjeroi distancën që ishte paraprakisht e madhe midis partive politike dhe 
shoqërisë. Në mungesë të organizatave ndërmjetësuese, përmes të cilave mund 

të transmetonin shqetësimet e tyre në parlament, një numër i madh qytetarësh 

humbën sensin e efikasitetit në procesin politik. Influenca e tyre ishte e 

përqendruar në zgjedhjet kombëtare, të cilat nuk ndodhnin shpesh si pasojë e 

sistemit kushtetues dhe rregullave të lojës elektorale. Hendeku midis partive 

Hungareze dhe njerëzve të thjeshtë ndikoi në rritjen alarmuese të apatisë së 

votuesve. (Ágh 1994) 

 

Më sipër përshkruam tiparet dhe karakteristikat e sistemit vendim-marrës qeveritar 

(publik) Hungarez, që ishin rezultat i negociatave gjatë periudhës transformuese që kanë 

mbetur praktikisht të njëjta; sistemi mbeti i paprekur që nga koha e krijimit deri më sot. 

Të gjitha problemet e sistemit janë ende të ngulitura dhe vazhdojnë të kenë mundësinë që 

të dështojnë, pasi kanë ekzistuar që nga ditët e para të formimit të tij. 

Paraqitëm një tablo të detajuar të politikës stabilizuese makroekonomike duke e ilustruar 

me shembuj të natyrës miopie të sistemit politik vendimarrës Hungarez. Treguam se ky 

sistem krijoi një “cikël biznesi qeverisës” dhe gjithashtu iu referuam ligjit shumë të 

komplikuar elektoral, i cili anon nga ana e një numër të kufizuar partish të mëdha dhe 

dobëson dimensionin përfaqësues të sistemit elektoral. Në kushtet që një numër i madh i 

anëtarëve të parlamentit zgjidhet në të gjithë vendin nga listat e partie, përfaqësuesit e 

zgjedhur kanë kontakt të kufizuar me elektoratin, dhe ata kthehen në elita, të huaj ndaj 
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kushtetutshmërisë së tyre të supozuar. Shembulli më domethënës është se shumë pak 

politikanë drejtues dhe me influencë, të cilët janë anëtarë të parlamentit me një mandat 

për periudhën 2002 – 2006 janë zgjedhur nga zgjedhjet e distrikteve; pjesa më e madhe e 

tyre e ka fituar vendin në parlament nga lista e partisë. Organizatat jo shumë të zhvilluara 

të partive të mëdha e zgjeruan hendekun midis zyrave të partive politike dhe njerëzve të 

thjeshtë dhe në popullsi mbizotëron mendimi se elitat politike në Hungari janë të 

painteresuara për shqetësimet e qytetarëve të thjeshtë. Njerëzit e elitës së partive të 

mëdha kanë zgjeruar gjithashtu hendekun midis partive politike hungareze dhe zonave 

elektorale lokale. 

e. Për të listuar gjithashtu një problem tjetër konkret, duhen përmendur punët e grupeve 

të organizuara të interesit. Lobingu ka gjithashtu një influencë shumë të rëndësishme mbi 

sistemin vendimarrës Hungarez. Aktiviteti lotues mund të jetë i nevojshëm, i ligjshëm 

dhe të përfaqësojë me eficiencë interesa të justifikueshme, pasi çdo anëtar dhe grup në 

shoqëri ka të drejtën që të shprehë dhe të mbrojë interesat e veta. Megjithatë, lobingu në 

Hungari shpesh punon në kurriz të të gjithë shoqërisë, duke fituar privilegje të 

pajustifikuara, përfitime dhe të ardhura. Lobingu karakterizohet nga një sjellje rent – 

kërkues, të drejtuara të nxjerrin përfitime nga vendimet e favorshme qeveritare. Ka një 

numër të rëndësishëm faktorësh të veçantë, që krijojnë kushte të favorshme për aktivitete 

të tilla rent – kërkues: numri i vogël i partive, karakteri i tyre elitist, financimi zyrtar dhe 

rregullimi i partive dhe fushatat elektorale, shoqata të dobëta dhe të pazhvilluara të 

pavarura civile, OJQ-të, dhe faktit se në parlament nuk ka kaluar asnjë ligj për të 

rregulluar aktivitetin lotues. Gjithashtu, mediat nuk janë në gjendje që të monitorojnë në 

mënyrë efiçente këto aktivitete rent – kërkuese. Mungesa e rregullimit ligjor dhe kontrolli 

joeficent i mediave bën të mundur fshehjen e transaksioneve të vërteta dhe shmangien e 

transparencës. Financimi shtetëror i sistemit zgjedhor krijon një nxitje të fortë për të 

mbledhur dhe për të pranuar fonde dhe kontribute “jozyrtare”, kjo sepse burimet zyrtare 

financiare të disponueshme nuk janë të mjaftueshme për një fushatë të suksesshme 

elektorale. Numri dhe karakteri i partive dominuese mund t‟i bëjnë këto aktivitete rent-

seking relativisht të lehta dhe të “administrueshme”. Shumë raste mund të përmenden për 

të provuar ekzistencën në një shkallë të madhe të këtyre lotimeve. Më poshtë paraqiten 

disa nga rastet më të njohura. 

Ndërtesat e autostradave të Hungarisë nuk shpëtuan nga kapja e as nga aktiviteteve rent 

– seeking dhe as nga lobet. Një rast i mirë në këtë pikë është praktika, që u ndoq nga 

qeveria e drejtuar nga FIDESZ në ndërtimin e autostradës gjatë periudhës 1999 – 2002. 

Në këtë periudhë autostradat ndërtoheshin po pasur disa oferta konkurruese dhe qeveria 

nuk harxhonte kohën që t‟u kërkonte kompanive të ndërtimit të merrnin pjesë në tender. 

Një kompani që zotërohej nga sipërmarrësit Hungarez, që kishte lidhje të mira me rrethet 

e qeverisë fitoi kontratën që të ndërtonte autostradën. Rezultat ishte një rritje e kostove të 

ndertimit (me 20 – 25% për km), shumë kritika nga ekspertët mbi cilësinë e autostradës 

nga njëra anë dhe nga ana tjetër komente për fitimet shumë të larta për kompaninë e 

ndërtimit. Për të fituar kontratën, sipërmarrësit Hungarez dhe gjithashtu edhe qeveria 
argumentuan se ishte në interesin kombëtar të Hungarisë që t‟i jepte mundësinë një 

kompanie hungareze. Në këtë mënyrë ndërtimi do të ishte po aq efektiv sa do të kishte 

qenë po të ishte ndërtuar nga të huajt, por fitimi do t‟i shkonte një kompanie hungareze, e 
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cila do të hapte vende të reja pune dhe të përhapte aftësi tek punonjësit hungarezë. Këto 

argumente ishin pjesërisht të justifikuara, pasi kostot e ndërtimit ishin shumë më të larta 

se kostot e autostradave të ndërtuara më përpara nga kompanitë me pronësi të huaj, të 

cilat gjithashtu punësonin punëtorë hungarezë. Në këtë mënyrë përfituesit e vërtetë të 

këtij vendimi të qeverisë ishte grupi i vogël i sipërmarrësve hungarezë.  

Kompanitë ndërkombëtare (MNC) që vepronin në Hungari përfaqësonin një tjetër grup 
lobingu të fuqishëm. Me qëllim që të tërhiqte investimet e huaja në vend, Hungaria ofroi 

incentiva nëpërmjet taksave shume të favorshme për kompanitë e huaja. Aktualisht, një 

taksë pushimesh prej 50 – 100% për deri në 10 vjet jepet për investimet deri në ose mbi 

një shume të paracaktuar. (Ky favorizim në taksa do të hiqet pasi Hungaria të bëhet pjesë 

e Bashkimit Evropian.) Kjo lehtësi fiskale është veçanërisht e favorshme për MNC-të e 

mëdha. Kompanitë, që gjenerojnë më shumë se 10 bilion HFT shitje (xhiro biznesi) në 

vit si rezultat i investimit të tyre përfitojnë 100% taksë pushimi. Kjo ishte arsyeja pse 

92.6% e totalit të taksës së pushimit shkon për më pak së 10 kompani ( 8.8%), pjesa më e 

madhe e të cilave janë MNC. Krahas kësaj ka 125 zona tregtare pa taksa në Hungari, që 

lehtësojnë aktivitet eksportuese dhe importuese të MNC-ve të mëdha, si edhe shumë 

preferenca të tjera gjithashtu. Të huajt zotërojnë pjesën më të madhe të kompanive në 

këto zona, duke prodhuar 42% të eksporteve hungareze. Megjithëse dhënia e 

preferencave dhe e incentivave për këto kompani është e arsyeshme, pasi ato mund të 

kontribuojnë në shumë mënyra në modernizimin e ekonomisë së vendit, si duke sjellë 

ekspertizën teknologjike, manaxheriale dhe marketuese si edhe mundësinë për të hyrë në 

tregjet e huaja të eksporteve e duke krijuar vende pune. Por kjo shkallë preferencash nuk 

është e justifikueshme as nga pikëpamja e eficiencës afatgjatë ekonomike. Kjo deri tani 

për të paktën dy arsye. Së pari, këto masa janë bujare në mënyrë të panevojshme, 

veçanërisht në lidhje me gjatësinë e taksës së pushimit. 100% pushim në taks për 10 vjet 

është vështirë që të justifikohet edhe nga një pikëpamje ndërkombëtare. Së dyti, kërkesa 

për mallra publike po rritet dhe buxheti i qeverisë kërkon financime për eksternalitete 

pozitive. Këto shërbime të domosdoshme dhe lehtësojnë aktivitet ekonomike 

fitimprurëse, duke përfshirë edhe ato të MNC-vë. Edukimi R&D dhe infrastruktura janë 

në listën e produkteve publike të kërkuara. Ato nuk mund të financohen pa modifikuar 

preferencat e dhëna për MNC-të, të cilat janë përfitueset kryesore të këtyre të mirave dhe 

shërbimeve publike dhe në këtë mënyrë duhet që të kontribuojnë në financim në një masë 

më ta madhe se sa e kanë bërë deri më sot. Në periudhën aftëgjatë, ky është në të njëjtën 

kohë edhe interesi i këtyre kompanive. (Hoós, J. and Malmström, L. 2001.) 

Këto raste tregojnë për ekzistencën e asaj që Mancur Olson e quan “koalicionet 

shpërndarëse”, që kërkojnë të maksimizojnë përfitime të veçanta dhe të minimizojnë 

kostot afatshkurtra të axhustimit (Olson, M.1987). 

f. Korrupsioni dhe ryshfetet janë plaga tjetër e jetës politike Hungareze. Sipas një OJQ-je 

lider kundër korrupsionit në botë, Transparencë Ndërkombëtare (TI), Hungaria është e 

renditur midis 100 vendeve më të korruptuara. Vlera e Indeksit të Perceptuar të 

Korrupsionit (CPI) ishte 4.8 (vlera e CPI-së 2003 është e lidhur me perceptimin e 

shkallës së korrupsionit si shihet nga njerëzit e biznesit, akademikët dhe analistët e 

rrezikut dhe variojnë nga 10 – shumë i pastër – dhe 0 – shumë i korruptuar). Korrupsioni 

është i lidhur përgjithësisht me prokurimet qeveritare, financimi i partive politike, 
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patronazhi i rrjeteve dhe konflikti i interesave. (TI, Raporti Botëror i Korrupsionit 2004). 

Si pasojë e natyrës së tyre të veçantë, zakonisht është shumë e vështirë që të vërtetohet 

korrupsioni dhe ryshfetet në një mënyrë ligjërisht të bindshme. Megjithatë, numri i madh 

i rasteve të dyshimta të korrupsionit kanë ngritur nivelin e shqetësimit në Hungari, dhe 

korrupsioni është bërë një nga çështjet kyç politike, në mënyrë të veçantë gjatë periudhës 

së zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve të fundit të vitit 2002, koalicioni fitues i partive krijoi një 

zyrë të veçantë qeverisëse në kontrollin e sekretarit të përgjithshëm që të merrej me këtë 

problem, dhe një ligj të veçantë, të quajtur “Ligji i xhepit të qelqtë” u miratua nga 

parlamenti në të njëjtin vit. (Emri shprehte nevojën për një politikë transparente në 

përdorimin e fondeve publike. Transaksionet e biznesit duhet të jenë të pastra si qelqi dhe 

asnjë para nuk duhet që të kalojë nëpër duart apo nga xhepat pa dijeninë e publikut.) 

Duhet theksuar se rastet e korruptimit janë shfaqur gjatë të gjitha partive qeverisëse. 

Korrupsioni nuk është specifike vetëm e një partie, por është krijuar nga sistemi politik. 

Në paragrafët në vijim prezantohen disa raste karakteristike korrupsioni.  

Një nga rastet e para të skandalit të korrupsionit shpërtheu kur FIDESZ e shiti ndërtesën 

e zyrave të tyre, që ndodhej në një nga zonat me vlerë më të madhe në Budapest. 

FIDESZ-ja e kishte marrë nga shteti pa pagesë ndërtesën. Pasi e përdori për një periudhë 

të shkurtër kohe, partia e shiti këtë ndërtesë me çmimin e tregut. Paratë e mbledhura nga 

ky transaksion u përdorën për të financuar partinë dhe zyrtarët, përgjithësisht gjatë 

fushatës së zgjedhjeve. 

Çështja e Márta Tocsik, një juriste, ishte një tjetër rast i madh korrupsioni. Márta Tocsik 

mori një komision shumë të lartë, rreth një bilion HFT, për të menaxhuar procesin e 

marrëveshjes midis Agjencisë së Pronave Shtetërore dhe bashkive mbi shpërndarjen e të 

ardhurave të privatizimit që vinin nga shitja e pronave të bashkive. Tocsik e mori 

kontratën nga Agjencia e Pronave Shtetërore që kontrollohej nga koalicioni i drejtuar 

gjatë asaj kohe nga MSZP. FIDESZ, që ishte në opozitë, akuzoi Tocsik që kishte një 

marrëveshje sekrete me MSZP-në në mënyrë që t‟i jepte një pjesë të madhe të komisionit 

të saj partisë për të financuar fushatën elektorale, dhe dyshonte se kjo ishte e vetmja 

arsye që komisioni ishte kaq shumë i lartë. (Komisioni ishte rreth mijëra herë më i lartë 

se mesatarja e pagave në Hungari.) Kur skandali u zbulua, ministri i privatizimit të 

qeverisë dha dorëheqjen. Çështja vajti në gjykatë dhe kontrata e Tocsik doli se ishte 

ilegale; gjykata gjithashtu dënoi si fajtor për korrupsion një nga zyrtarët e MSZP-së. 

Tocsik dhe zyrtari i MSZP-së apeluan vendimin dhe çështja është ende duke u zhvilluar.   

g. Ekzistenca e një shoqërie të fortë dhe të pavarur është një nga parakushtet për një 

qeverisje demokratike që funksionon mirë dhe për një ekonomi efiçiente. Në Hungari, 

shoqëria civile nuk është mjaftueshëm e fortë, dhe në këtë mënyrë nuk mundet që të luajë 
një rol balancues dhe korrigjues në shoqëri dhe në ekonomi. Në krahasim me vendet e 

zhvilluara, ne Hungari, shoqëria civile dhe organizatat e saj në pjesën më të madhe janë 

duke punuar në sektorin kulturor, ndërsa në shtetet e zhvilluara pjesa më e madhe e tyre 

punojnë në fushën e edukimit, shëndetit dhe shërbimeve sociale. Të ardhurat e tyre të 

llogaritura në bazë të vlerës për frymë arrijnë në US$ 2155 në SHBA, US$ 1157 në 
Gjermani dhe US$ 140 në Hungari. Ndihma financiare shtetërore e dhënë për organizatat 

publike përbëjnë vetëm 1.2% të PBB-së, duke mbuluar vetëm 18% të të ardhurave të 

tyre. Në vendet e zhvilluara, Shteti cakton burime financiare për kryerjen dhe plotësimin 
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e detyrave të shoqërisë civile. Ky nuk është rasti në  Hungari. (Állami Számvevőszék. 

2003.) Në Hungari, shoqëria civile është e ndarë nga rivaliteti; organizatat konkurrojnë 

për burimet e kufizuara që shpërndahen nga Shteti në vend që të bashkëpunojnë me njëra 

-tjetrën.  

Lëvizja e bashkimit tregtar hungarez është gjithashtu e dobët. Bashkimi më i madh 

tregtar Szakszervezetek Országos Szövetsége, (Federata Kombëtare Hungareze e 

Bashkimit të Tregtisë, ose MSZOSZ-ja) e cila doli si bashkimi më i madh tregtar në 

periudhën post komuniste përfaqëson rreth 45% të punëtorëve hungareze në 1990. Por 

efektiviteti si një  shoqatë e pavarur e punëtorëve u dëmtua nga lidhjet historike të 

organizatës me partinë komuniste, që ishte në pushtet gjatë kohës së komunizmit. Gjatë 

periudhës 1990 dhe 1993 anëtarësimi në MSZOSZ ra nga 3.5 milionë në 1 milion. Pjesa 

tjetër e forcës së organizuar të punës u ndanë midis 6 konfederatave dhe një numër në 

bashkime të papërcaktuar. Një ligj, që kaloi në parlament kërkonte ndarjen e aktiveve të 

bashkimeve të mëparshme midis shoqatave të reja dhe përplasje të ashpra publike midis 

bashkimeve dhe partive politike dobësuan më tej kohezionin e lëvizjes së forcës punëtore 

dhe kredibilitetin politik. Lidhjet e dobëta midis bashkimeve dhe partive politike 

gjithashtu nënvizuan rolin subvencionues të grupeve të interesit në Hungarinë post 

komuniste. (Bartlett, D.L 1997)  

Shoqëria e dobët civile zvogëlonte mundësitë për veprimeve të përbashkëta, kolektive 
nëpërmjet përfaqësimit jo-elektoral. Shoqatat e pavarura dhe të fuqishme civile në vendet 

Perëndimore me demokraci të maturuar kryejnë funksionet jetësore të amortizimit të 

kërkesave shoqërore duke ndërmjetësuar midis masave të popullit dhe partive kombëtare. 

Për shkak të mungesës së efiçiencës së veprimeve të organizatave të shoqërisë civile, 

politika shpërndarëse është kanalizuar në zona elektorale, ku këto segmente të shoqërisë 

hungareze (për shembull punëtorët me jaka blu dhe të bardha, pensionistët, romët 

minoriteti etnike) që janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimeve ekonomike janë më pak të 

përfaqësuarit.  

h. Dështimet dhe problemet mund të gjenden gjithashtu në shpërndarjen e të ardhurave 

të aktivitetit të qeverisë Hungareze. Taksat e larta, reformat e munguara apo të vonuara 
në sistemin e madh të shpërndarjes të politikës sociale (kujdesit nga shëndetit, edukimit), 

pabarazia e madhe në të ardhura, dhe varfëria relativisht e shpërndarë janë në rrënjët e 

këtyre problemeve. 
Në Hungari, barra fiskale është dukshëm më e rëndë se ajo që është karakteristike në 

vendet me të ardhura të mesme. Të ardhurat nga taksat në buxhetin e shtetit janë sa 

40.8% e PBB-së. Krahasuar me vendet e tjera, kjo përqindje është 34.8% in Portugali, 

32.3% në Greqi dhe 14.4% në Meksikë. Punonjësit paguajnë rreth 50% të pagës së tyre 

në taksat e sigurimeve shoqërore, prej të cilave financohet kujdesja e shëndetit, pensionet 

dhe papunësia. Kjo është shumë më e lartë se ajo që paguhet në vendet Evropiane 

Perëndimore dhe Lindore: kjo shifër është 31% në Evropën Perëndimore, 26% në 

Republikën Çeke dhe 32% në Poloni. Për këtë arsye, evazioni fiskal është shumë i 

përhapur dhe punonjësit kanë nxitës të fortë që të kalojnë në ekonominë e zezë. Taksimi i 

lartë është gjithashtu një pengesë për zhvillimin e vendeve të reja të punës. 

(Magyarország. Szerkezetváltozás és Tartós Növekedés. 1995). 

Transformimi ekonomik polarizoi shoqërinë. Periudha e tranzicionit siguroi dhe ofroi 
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shumë mundësi për ata që mundën të siguronin një sasi të rëndësishme pronash 

konkurruese në sektorin privat, apo u përfshinë në strukturat e reja të sektorit privat si 

furnizues direkt. Madhësia e këtij grupimi sipas studimeve të rëndësishme nuk kalon 8 – 

10% të shoqërisë. Numri i “fituesve” të ndryshimit të sistemit është më i madh, por jo më 

shumë se një e treta e shoqërisë. Shumë njerëz nga ana e humbësve midis periudhës 1989 

– 1996 ishin me vonë në gjendje që të përmirësonin situatën e tyre financiare kur rritja 

ekonomike rifilloi. Megjithatë, një klasë e borgjezisë më të madhe nuk u zhvillua. 

Ndërkohë, një pjesë e ish klasës së mesme u përkeqësua. Si rezultat, pjesa më e madhe e 

popullsisë mund të konsiderohet si “humbëse” e ndryshimit të sistemit, që shkaktoi një 

kthim mbrapa të një të tretës së popullsisë. Përqindja e popullsisë, që jetonte me më pak 

se minimumi i jetesës ishte rreth 15% në 1991, 22% në 1992, 25% në 1993 32% në 1994, 

30-35% në 1995 (niveli minimal u amendua me rënie) dhe 35-40% në 1996 (Andorka., 

R. 1997.) Një riaxhustim i plotë i niveleve të të ardhurave ndoqi ndryshimin politik. 

Ndryshimi midis të ardhurave për frymë të klasës dhjetore më të lartë dhe më të ulët nga 

4-4.5 herë që ishte përpara vitit 1990 në 8-9 herë në vitin 1999. Sipas të dhënave më të 

fundit, multiplikatori ishte 8.4 në 2003. (Tarki) Ashtu si në ato vite, të ardhurat reale 

mesatare fillimisht ranë dhe më pas u rritën gradualisht duke iu afruar nivelit të vitit 

1989; është e qartë se rritja e menjëhershme e të ardhurave në kategorinë me përqindjen 

më të lartë 10 - 20% ishte shoqëruar me varfërimin, ndonjëherë tragjikisht të shpejtë të 

shtresës së popullsisë me të ardhura të ulta. (SAPRIN.2001) 

Në shumë mënyra, këto arsye janë të ndërlidhura. Taksimi i lartë pjesërisht është 

shkaktuar nga kostot e mëdha të sigurimeve shoqërore. Këto kosto mund të ishin shumë 

më të ulta nëse reformat do të kishin mënjanuar ineficiencat e kushtueshme të sistemit 

dhe/ose ishte siguruar shërbime më eficiente për përmirësimin e kapitalit njerëzor në 

Hungari (duke prodhuar një force pune më të shëndetshme dhe më të aftë, i.e një force 

pune më konkurruese). Nëse këto reforma do të ishin bërë, atëherë do të ishte rritur 

punësimi dhe ulur papunësia dhe varfëria. Me më shumë punësim dhe më pak varfëri, 

barra e politikës sociale do të mund të ishte lehtësuar dhe rrjedhimisht edhe nevoja për 

mbitaksim.  

i. Transformimi politik ka liberalizuar mediat, të cilat, në parim, duhet t‟i japin partive të 

opozitës dhe grupeve të interesit një mundësi për të shprehur mendimin e tyre dhe ta 

detyrojnë qeverinë që të japë llogari për sjelljen dhe politikat e tyre. Megjithatë, edhe një 

herë, ka faktorë që krijojnë pengesa për përdorimin efektiv të mediave për hetimin publik 

të veprimeve të qeverisë. Një element i rëndësishëm është se Radio Televizioni Hungarez, 

televizioni publik dhe transmetuesi i radios, nuk janë plotësisht të pavarur nga qeverisja 

në pushtet dhe koalicioni i partive. Qeveria siguron financim, vendos mbi politikat e 

punësimit dhe inicion zgjedhjen e drejtuesve kryesorë të këtyre institucioneve. Si 

rezultat, qeveria ka shumë mundësi dhe ushtron një influencë vendimtare në politikën e 

transmetuese të këtyre institucioneve. Për shembull, në fillim të vitit 1994, hoqi nga puna 

mbi njëqind punonjës të Radios dhe Televizionit Hungarez, si shkak u përdor lidhja e 

pretenduar që këta punonjës kishin me regjimin komunist. Televizioni dhe radioja janë në 
një krizë të përhershme financiare; ndihmat speciale të qeverisë, që janë dhënë herë pas 

here kanë luajtur një rol të madh në shmangien e falimentimit. Kjo situatë përsëri i krijon 

më shumë mundësi qeverisë. Kështu, nuk ka një mjet publik vërtet të pavarur 
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transmetimi në Hungari. Transmetimi ka tendencën që të jetë në favor të partisë apo të 

koalicionit në pushtet gjatë çdo periudhe.  

Mediat tregtare janë shumë të fuqishme, por qëllimi i tyre kryesor është që të 

maksimizojnë fitimet. Reklamat tregtare, ato të reja si dhe programe që shesin këto 

reklama mbizotërojnë transmetimin. TV-të dhe Radiot tregtare zakonisht nuk zgjedhin 

programe që merren me çështje serioze politike. Për më tepër, mediat tregtare 

mënjanojnë konfliktet me qeverinë, sepse kjo mund të ketë pasoja negative në biznesin e 

tyre. Qeveria dhe partitë në pushtet janë ndër klientët më të mëdhenj. Gjithashtu, lidhjet 

politike dhe tregtare me qeverinë janë aktive të rëndësishme kur vjen fjala për negociatat 

tregtare. 

Interesat tregtare mbizotërojnë gjithashtu gazetat dhe shtypin e shkruar, por dhe këto janë 

gjithashtu shumë të përçara. Pjesa më e madhe e gazetave janë në anën e partive të majta 

apo liberale; gazetat që mbështesin partitë konservative, të djathta, janë në minoritet. Të 

gjitha gazetat janë të ndikuara nga interesat e veçanta të partive, sepse mbështetësit e tyre 

përbëjnë edhe pjesën më të madhe të klientëve. Partitë kanë biznese të drejtpërdrejta dhe 

të tërthorta dhe lidhje politike me gazetat (bashkëpronësi, mbështetje financiare). Kjo 

situatë dobëson paanësinë e këtyre gazetave dhe krijojnë një pengesë për hetimin e 

pavarur të gjetjes së fakteve. 

“Engineering consent – miratimi i përpunuar” është bërë një parakusht i nevojshëm për 
ushtrimin e pushtetit në Hungari. Me demokracinë e re, specialistët e marrëdhënieve me 

publikun – PR, që janë në gjendje që të vërtisin dhe të rrotullojnë votuesit, kanë ardhur 

gjithashtu. Të gjitha partitë e mëdha i kanë punësuar ata. Ashtu si revista The Economist 
shkruan: “Lobistët dhe konsulentët janë një zhvillim i ri në demokracitë e reja të Evropës 

qendrore. Disidentët e zotë, por që nuk ishin fotozhenikë, që drejtuan revolucionin në 

vitin 1989, janë shmangur nga zgjedhësit e votuesve dhe nga konsulentët sulmues dhe që 

flasin me fjalë të ëmbla.” (The Economist, 2004). Ky është rasti edhe në Hungari 

gjithashtu. Një shembull është që shefi formal i komunikimit në Partinë e Punës së 

Izraelit, një “i shkëlqyer” në marrëdhëniet me publikun tashmë se fundmi ka nënshkruar 

pranë Partisë Socialiste Hungareze pasi orientoi Socialistët e Rumanisë në fitore në vitin 

2000. Socialistët kanë fituar, gjithashtu, zgjedhjet e vitit 2002 me të.  

j. Burokratët në qeveri dhe në administratën shtetërore, që veprojnë në një nivel me 

pasiguri të lartë dhe nuk kanë vullnetin që të marrin përsipër përgjegjësi në çështje 
politike shpesh i referohen autoritetit të zyrtarëve të lartë. Menjëherë pas transformimit të 

sistemit, burokratët e lidhur me regjimin komunist u larguan. Midis tyre kishte gjithashtu 

punonjës civilë me shumë eksperiencë dhe të zotët. Shumë nga burokratët më të talentuar 

e lanë shërbimin civil dhe zunë vende pune të   paguara më mirë në fushën e biznesit. 

Qeveria e parë që doli nga zgjedhjet e lira, qeveria Antal, menjëherë filloi që të 

plotësonte me staf agjencitë kryesore ekonomike me sekretarë shteti, të cilët vepronin si 

komisionerë politikë për zyrën e kryeministrit, më shumë se punonjës civilë profesionalë. 

Kjo praktikë ka vazhduar dhe është zgjeruar që prej asaj kohe. Pas çdo zgjedhje vendore 

dhe lokale, klientët e partive fituese i paraqesin kërkesat dhe pretendimet e tyre për punë 

të paguara mirë dhe zakonisht i marrin ato. Çdo qeveri i ka mbushur agjencitë shtetërore 

me  besnikët e partisë. Si pasojë e kësaj praktike, ka një nivel të lartë dhe të kushtueshëm 

qarkullimi midis punonjësve civilë shtetërore, të cilët dobësojnë vazhdimësinë e 



Pjesa I 
 

 

 44 

zyrtarëve të lartë të ministrive. Pjesa më e madhe e tyre u caktuan nga kryeministri dhe 

shpesh e gjetën veten në situata ku duhet të merrnin vendime mbi çështje, që kishin pak 

ose aspak eksperiencë profesionale. Rezultati është që burokracia punon me efiçiencë 

shumë të ulët dhe shërbimi publik është shumë mbrapa në zbatimin e metodave dhe 

teknika moderne të menaxhimit publik. Reformat në menaxhimin publik që kishin si 

synim që të modernizonin dhe të bënin më efeçient shërbimin publik janë vetëm në fazën 

e planifikimit dhe duhet të kalojë shumë kohë përpara se ato të fillojnë të prodhojnë 

ndonjë rezultat. 

Analiza e problemeve dhe e mangësive në sistemin hungarez të vendimarrjes ngrenë 

shumë natyrshëm dy pyetje. Si mund të përmirësohet ky sistem? Çfarë mundësie ka që 

ky përmirësim të ndodhë? 

 

3. Si mund të përmirësohet sistemin hungarez i vendimarrjes? 

3.1 Zhvillimi spontan 
Në lidhje me pyetjen e parë, përmirësimi mund të vijë prej zhvillimi spontan të 

ekonomisë hungareze dhe të mekanizmave politikë. Pa dyshim, që një zhvillim i tillë 

pozitiv spontan është një pritje realiste.  Institucionet e reja politike zakonisht kanë 

nevojë pë një periudhë “funksionimi”, që të fitojnë eksperiencë dhe gjatë kësaj periudhe 

ato janë në një situate të përhershme axhustimi dhe përmirësimi. Kjo mund të jetë e 

vërtetë edhe për Hungarinë, gjithashtu. 

Zhvillimi ekonomik mund të jetë një faktor akoma më shumë i rëndësishëm në këtë 

drejtim. Rritja e PBB-së, si në terma absolutë ashtu edhe për frymë, zakonisht krijon më 

shumë burime për financimin e politikave sociale, sidomos kujdesin ndaj shëndetit dhe 

edukimin. Rrjedhimisht kjo mund të çojë në uljen e barrës fiskale, pasi norma e lartë e 

taksës pjesërisht i dedikohet nevojës për siguri sociale, që është në disproporcion në 

ekonomitë në tranzision. Rritja e të ardhura për frymë mund të ndikojë në forcimin e 

klasës së mesme dhe zvogëlimin e pabarazisë në të ardhura. Përmirësimi i përgjithshëm i 

jetës ekonomike mund të bëjë më të lehtë për politikanët që “të tërhiqen” në sferën civile 

pa vënë në rrezik mbijetesën dhe mirëqenien e tyre. Aktualisht shumë politikanë nuk 

kanë aftësi të tjera profesionale apo pasuri të mjaftueshme për të siguruar kushte jetese të 

krahasueshme me ato që gëzojnë gjatë karrierës politike. Mirëqenia e tyre varet shumë 

nga koha që mund të mbajnë pozitën politike dhe influencën. Kjo kategori politikanësh 

quhet “politikanë të mirëqenies”, kjo terminologji i referohet situatës se këta nuk janë 

politikanë si pasojë bindjeve politike, por si pasojë e nevojës për të fituar jetesën dhe për 

të siguruar mirëqenien materiale. Zvogëlimi i numrit të politikanëve të tillë do ta rriste 

mundësinë që vendimet politike të bëheshin në interes të publikut. Një faktor që mund të 

ndihmojë eliminimin e “politikanëve të mirëqenies” nga jeta publike mund të vijë nga 

mbyllja e procesit të privatizimit në Hungari. Gjatë dekadës së kaluar, pronësia e shtetit u 

zvogëlua ndjeshëm. Sot ka shumë më pak mundësi që të paguhen privilegje dhe pozitat e 

mbetura që sigurojnë qira / renta për aktivitete jofitimprurëse nuk janë të shumta. Të 

gjitha këto elementë fuqizuan rolin e tregut dhe dobësuan rolin e qeverisë në 

shpërndarjen e të ardhurave dhe të burimeve. Si pasojë, arritja e kriterit të efiçiencës 

ekonomike bëhet gjithmonë e më shumë një prioritet si në procesin politik ashtu edhe atë 

ekonomik të vendimarrjes. 



Sistemi Publik Vendimarrës në Hungari: Problemet Kryesore dhe Masa të Mundshme ... 

 

 45 

Sa më shumë forcohet tregu, aq më shumë paraqet kritere që nxisin përmirësimin e 

produktivitetit, të cilat çojnë në rritjen e të ardhurave dhe të pagave. Një treg që 

funksionon mirë gjithashtu fuqizon rolin e aktorëve të tregut në shoqëri. Si rezultat, këta 

aktorë të tregut (sipërmarrësit, prodhuesit, industria, tregtia dhe ata që sigurojnë 

shërbimet) fillojnë që të kenë më shumë zë në proceset politike dhe janë në gjendje që të 

pengojnë politikanët nga marrja e vendimeve që do të pengonin stabilitetin ekonomik. 

Një rritje e balancuar ekonomike është baza për planifikimin ekonomik dhe parashikimin 

pa të cilin asnjë vendim i drejtë ekonomik nuk mund të merret. Gjithashtu, është kusht 

paraprak për të siguruar përfitueshmërinë e veprimeve të biznesit.  

 

3.2 Veprime të nevojshme politike dhe masa reformuese  
Pavarësisht shumë faktorëve, zhvillimi ekonomik spontan nuk mund të sigurojë nivelin e 

kërkuar të përmirësimeve në sistemin vendimarrës publik në Hungari. Dështimet dhe 

mungesat, serioze ashtu si u përshkruan më sipër, nuk do të eliminohen apo edhe të 

zvogëlohen thjesht nga një zhvillim spontan i jetës sociale dhe ekonomike në Hungari. 

Me qëllim që të realizohen arritje të vërteta dhe që zgjasin në kohë, janë të nevojshme 

veprime politike të menduara mirë dhe të përgatitura mirë. Ka ardhur koha që të 

rimendohet struktura e kornizës politike për periudhën  1988 – 1989 dhe vitin 2000 nga 
elitat politike. Që prej asaj kohe, kur u kryen negociatat në tavolinën e rrumbullakët, kjo 

kornizë ka mbetur e njëjta, megjithëse vetë vendi si dhe situata e brendshme dhe e 

jashtme ka ndryshuar. Për më tepër, përgjatë veprimeve të këtij sistemi politik të 

vendimarrjes, dështimet dhe mungesat e qenësishme u bënë shumë të dukshme. 

Gjithashtu u bë e qartë se kjo kornizë, e cila vazhdon të qëndrojë, do të jetë në vetvete nje 

pengesë për përmirësimin e eficiencës ekonomike dhe në kthimin e  jetës publike më të 

vërtetë demokratike në Hungari. 

Tashmë nuk ka më nevojë për një ngrehinë institucionale, që është ndërtuar të sigurojë 

qarkullim të ulët të qeverisë, mbajtje për një kohë të gjatë të pozitave politike, stabilitet të 

lartë e disiplinë të lartë partiake. Në fillim të transformimeve politike të tilla sisteme 

mund të kenë qenë të justifikueshme për të marrë vendimet politike të nevojshme por të 

dhimbshme, për administrimin konflikteve të rënda sociale, që do të vinin si pasojë e 

këtyre vendimeve. Stabiliteti i lartë, qarkullimi i ulët i qeverisë dhe kohëzgjatja e madhe i 

mbronte politikanët nga tensionet sociale dhe u mundësonte zbatimin e politikave 

shtrënguese gjatë periudha me kritike të periudhës së tranzicionit. Ka shumë mundësi që 

në mungesë të një sistemi të tillë, transformimi mund të mos ishte kryer me të njëjtin 

sukses. Sot, avantazhet e sistemit gjatë atyre kohërave të vështira të transformimit janë 

kthyer në disavantazhe në një vend i cili në shumë aspekte është shumë i ndryshëm. Sot, 

ngadalësohet procesi demokratik nëse midis dy periudhash zgjedhjeje, politikanët nuk 

mund të japin llogari për veprimet dhe vendimet e tyre, nëse nuk mund të zëvendësohen 

në rastin e keqpërdorimit te fuqisë apo në shkeljen e interesit publik, kur, për shembull 

përdornin pozicionin e tyre për të fituar privilegje të veçanta në dëm të së mirës publike. 

Në sistemin aktual, politikanët konsiderohen si përgjegjës vetëm në raste të rralla, në 

raste të sjelljes jo korrekte shumë evidente ose në rastet kur shkelja e ligjit nuk mund të 

fshihet. Si pasojë e mungesës së mekanizmave demokratikë efeçientë, që të kritikojnë me 

sukses qeverinë, zhurma në opinionin publik e cila zakonisht e pason shpesh i detyron 
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këto raste që të përfundojnë në gjyq. Nëse nuk ekzistojnë mjaftueshëm fakte, politikani 

do të vazhdojë të ndjekë i lirë karrierën politike pa qenë i detyruar as që të mbajë 

përgjegjësi ligjore.  Edhe në rastet kur qeveria merr vendime të gabuara ekonomike dhe 

shkakton dëm të madh në ekonomi, kjo qeveri nuk mund të ndryshohet. Ky sistem, që 

siguron imunitet prej përgjegjshmërisë për politikanët gjatë mandatit të tyre qeverisës e 

nxit akoma më shumë natyrën dritëshkurtër të sjelljes së politikanëve. Për këta 

politikanë, të mbrojtur nga çdo kritikë efektive gjatë periudhës që janë në pushtet, 

humbja e zgjedhjeve shpesh rezulton në çështje gjyqësore të akuzuar si kriminelë sipas 

fakteve të sjella kundër tyre nga opozita fituese dhe në humbjen e të gjitha përfitimeve 

ekonomike dhe politike. Me qëllim që të fitojnë zgjedhjet dhe të mbajnë fuqinë që 

siguron imunitet, politikanët në qeveri janë të gatshëm që të premtojnë thuajse gjithçka 

dhe të shtyjnë zbatimin e të gjitha masave që mund të ulin popullaritetin e tyre në sy të 

publikut. Këto karakteristika të sistemit e bëjnë atë që t‟i shërbejë interesit personal të 

politikanëve më shumë sesa interesit të shoqërisë.   

Në prag të shekullit të 21-të, Hungaria u përball me sfida të reja të vështira. Një prej 

këtyre sfidave është anëtarësimi në Bashkimin Evropian. Një tjetër detyrë e vështirë është 

globalizimi. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian kërkon që vendi të ketë një demokraci 

shumë të zhvilluar dhe efiçiente. Globalizimi e bën urgjente për ekonominë e Hungarisë 

që të bëhet më efiçiente dhe konkurruese në tregjet botërore. Së bashku një demokraci që 

funksionon mirë dhe një ekonomi efiçiente dhe konkurruese kërkojnë eliminimin e 

mungesave paralizuese në sistemin aktual vendimarrës dhe në përmirësimin e jetës 

politike, që e bën vendin të aftë për t‟u përballur me situatën e re ne Evropë dhe në botë. 

Është e lehtë që të listohen ato sfera ku përmirësimi kërkohet në mënyrën më urgjente. 

Gjithashtu, përmbajtja dhe drejtimi i ndryshimeve të kërkuara nuk janë të vështira për t‟u 

identifikuar. E vështirë është që të gjykohet shpejtësia dhe thellësia e këtyre ndryshimeve 

dhe ndikimi i tyre në ekonominë dhe shoqërinë hungareze.  

Fushat në të cilat reformat janë më të nevojshme janë: sistemi i votimit dhe ligji 

elektoral, fuqitë e kryeministrit, organizimi i institucioneve të shoqërisë civile. Krahas 

këtyre, masa të tjera reformash do të ishin të nevojshme gjithashtu.  

a. Ka nevojë që të ndryshohet sistemi i zgjedhjeve dhe i votimit dhe ligji elektoral. 
Problemet dhe mungesat e sistemit votues hungarez mund të jenë arsye për ndryshimet e 

mëposhtme: 

 Zvogëlimi i numrit të karrigeve në parlament – zvogëlimi i numrit të deputetëve; 

 Rritja e përqindjes së vendeve në parlament, të cilat mund të mbushen përmes 

zgjedhjeve me anëtarë të vetëm nga zonat; 

 Pjesa që mbetet e anëtarëve të parlamentit mund të zgjidhet vetëm nëërmjet 

listave zgjedhore. 

 

Këto ndryshime mund të çojnë në një lidhje më të drejtëpërdrejtë midis politikanëve të 

zgjedhur, ligjvënësve dhe qytetarëve. Këto mund të përmirësojnë ndarjen që ekziston 

midis përfaqësuesve të zgjedhur nga elektoratit të tyre, dhe dimensioni përfaqësues i 
sistemit elektoral do të forcohej.  

Ndër të tjera do të ishte racionale të modifikoheshin rregullat e votimit në amendimet 

kushtetuese. Në sistemin aktual çdo ndryshim në kushtetutë kërkon maxhoritetin e dy të 
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tretave në parlament. I njëjti maxhoritet i kualifikuar zbatohet në “mocionin e 

mosbesimit” kundër kryeministrit. Nga ana tjetër, adoptimi i buxhetit dhe ligjit të 

taksave, në mënyrë të veçantë kur lidhet me taksën e korporatave dhe taksat e të 

ardhurave personale, duhet që të kërkoje maxhoritetin e dy të tretave të votave në 

parlament. Kjo do të krijonte me shumë disiplinë për të mbajtur buxhetin e shtetit në një 

pozitë ekonomikisht të pranueshme dhe do t‟i jepte më shumë garanci kundrejt shkeljes 

se kërkesave të ekuilibrit në ekonomi.    

b. Kryeministri duhet që të jetë më shumë i përgjegjshëm. Një mënyrë për të bërë këtë 
është që të bëhet më e lehtë për të paraqitur mocione mosbesimi kundër tij apo asaj. 

Ndryshimet e propozuara e sistemit të votimit do t‟i jepte votuesve më shumë kontroll 

ndaj anëtarëve të parlamentit. Numri i anëtarëve të parlamentit të zgjedhur nga një zonë 

elektorale do të rritet, dhe me këtë dhe pesha e tyre në parlament. Anëtarët e parlamentit 

do të bëheshin më të ndjeshëm ndaj çështjeve politike të rëndësishme për 

kushtetutshmërinë e tyre. Nëse pragu parlamentar ulet, influenca politike e partive të 

vogla do të rritej. Të gjitha këto ndryshime së bashku do ta çonin mocionin e mosbesimit 

në një instrument të vërtetë politik për të ushtruar kontrollin mbi ekzekutivin, 

veçanërisht, politikën e kryeministrit, në rast se vinte në rrezik interesat bazë dhe vlerat e 

anëtarëve të parlamentit dhe partive të vogla. Në një situatë të tillë, edhe ata anëtarë të 

parlamentit, që i përkasin partisë në pushtet të kryeministrit do të mbështesnin një 

mocion mosbesimi, sepse janë zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë, do të mund te jepnin 

më shumë llogari votuesve të tyre, në të njëjtën kohë, të kenë më shumë liri kundrejt 

partisë së tyre. Në këtë rast, numri i votuesve të partive opozitare mund të rritet nga votat 

që vijnë nga anëtarët e parlamentit të partisë apo partive qeverisëse, që rezultojnë në një 

maxhoritet të mjaftueshme për një mocion të suksesshëm mosbesimi. 

c. Zgjedhjet kombëtare dhe lokale kanë nevojë për një harmonizim më të mirë në lidhje 

me kohën. Aktualisht, zgjedhjet lokale mbahen pak pasi janë mbajtur zgjedhjet 

kombëtare. Duke qenë se shumë pak kohë kalon midis dy zgjedhjeve, zgjedhësit nuk 

kanë mjaftueshëm kohë që të gjykojnë efiçiencën e partisë apo koalicionit fitues. Nëse 

zgjedhjet lokale do të mbaheshin në mes të periudhës se dy zgjedhjeve kombëtare, dy 

vitet midis do të ishin të mjaftueshme për qytetarët që të vlerësonin paraqitjen e qeverisë 

dhe do të ishin në gjendje që të jepnin sinjale të forta që zgjedhjeve lokale, çka do të 

nxiste qeverinë që të bënte rregullime, nëse rezultati tregonte për humbje të mbështetjes 

për partinë / partitë në qeverisje.   

d. Si pasojë e dobësive dhe zhvillimit josimetrik të shoqërisë civile dhe dendurisë së 

pamjaftueshme institucionale dhe organizative, është e një rëndësie kryesore të 
përmirësohet organizimi i shoqërisë civile dhe të sigurohet prezantimi i tij drejtë në 

sistemin publik vendimarrës për të bërë politikën në Hungari të japë më shumë llogari. 

Qytetarët duhet që të jenë më shumë të përfshirë në procesin politikëbërës. Mjetet për të 

arritur këtë qëllim janë si më poshtë: 

 Miratimin e rregullave të sakta dhe gjithëpërfshirëse për misionet, organizatat 

dhe financimin e shoqatave të shoqërisë civile, për të siguruar transparencën dhe 

për të lehtësuar krijimin e tyre; 

 Rritjen e financimeve publike të shoqatave civile për t‟u siguruar një bazë të 

fortë dhe të qëndrueshme për funksionimin e tyre; 
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 Zgjerimin e veprimeve të organizatave të shoqërisë civile jo vetëm në fushim e 

politkëbërjes së përgjithshme, por edhe në fushën e edukimit, kujdesit ndaj 

shëndetit dhe shërbimeve sociale, ku roli i tyre aktualisht është shumë i kufizuar 

në krahasim me vendet me demokraci të zhvilluar; 

 Krijimi i një mekanizmi efiçient koordinimi, që përfaqëson interesat e shoqërisë 

civile për të rritur fuqinë e tyre negociuese, për të bërë zërin e tyre më të fortë 

dhe më të bashkuar në proceset politike vendimarrëse. 

 

e. Një mënyrë tjetër për të përmirësuar procesin politik vendimarrës është duke bërë 

Parlamentin një asamble me dy dhoma. Dhoma e dytë do të siguronte një forum për ato 

grupe shoqërore, interesat e të cilëve nuk mund të përfaqësohen në mënyrë efiçente nga 

partitë politike parlamentare. Duke përdorur këtë forum, ata do të kishin një zë më të 

fortë në çështjet politike të lidhura me interesat e tyre. Grupe të tilla do të përbëheshin 

nga persona, që punojnë në profesione specifike, artizanat dhe art: kërkim shkencor, 

inxhinieri, edukim, art. Ata do të përfaqësonin bashkimet profesionale, shoqatat e 

punonjësve, minoritetet etnike dhe kombëtare, kishat dhe besimet dhe bashkime të tjera 

civile në Parlament. Dhoma e parë do të mbetej organi kryesor legjislativ, ndërsa anëtarët 

e dhomës së dytë do të duhej të konsultoheshin dhe mund t‟u bënin veto atyre masave 

legjislative, që nuk kanë një ndikim të madh në interesat e tyre. Dhoma e dytë, duhet që 

të ketë mjaftueshëm pushtet, që të sigurojë një kundra balancë eficiente kundër 

dominimit të partive të mëdha në politikëbërje. Ata duhet të kenë rol në fillimin, 

lehtësimin dhe mbajtjen e propozimeve për debate të gjëra publike për vendime 

legjislative; dhe përmes procesit konsultativ, dhoma e dytë do të ndikonte procesin 

legjislative të dhomës së parë të Parlamentit dhe në mënyrë të veçantë do të përmirësonte 

cilësinë dhe sigurinë e legjislacionit.  

f. Shërbimi civil dhe burokracia politike duhet që të bëhen më efiçente dhe të japin 

llogari. Kjo do të kërkonte një zbatim më rigoroz të ligjit ekzistues për Shërbimin Civil 

dhe reformën e Menaxhimit të Ri Publik. 

Ashtu sikurse kemi vënë në dukje edhe më sipër, pavarësisht ligjit të Shërbimit Civil në 

Hungari, i cili fillimisht u prezantua për të siguruar pavarësi të plotë të partisë në pushtet 

gjatë veprimeve të përditshme të administratës publike, dhe për këtë qëllim për të krijuar 

një mjedis ky një organ profesional nëpunësish civil mund të krijohej, procesi 

administrativ ka qenë shumë i politizuar. Nëpunësit civilë dhe burokratët profesionistë 

shpesh pushohen nga puna për arsye politike, nëse, për shembull, ata rezistojnë që të 

kënaqin interesa të veçanta politike ose thjesht nëse pozicioni i tyre nevojitet për 

mbështetësit e partisë në pushtet. Rezultate të këtyre lëvizjeve janë qarkullim i lartë, 

joqëndrueshmëri dhe ulja e aftësive. Niveli i ekspertizës së burokratëve ka ardhur duke u 

ulur ndjeshëm që prej praktikës së pastrimit të ministrive dhe agjencive qeveritare pas 

çdo zgjedhjeje. Rezultati është efiçencë e ulët dhe një rënie e përgjithshme e shërbimit 

publik. Në këto kushte është e nevojshme që të rritet kompensimi për ata punonjës civilë, 

pushimi i të cilëve nuk është i justifikuar nga paraqitje jo e mirë në punë. Gjithashtu, një 
kontroll më i madh publik dhe ligjor mbi kushtet e pushimit nga puna duhet që të 

forcohet dhe Ligji i Nëpunësit Civil duhet të zbatohet. 

Menaxhimi Publik i ri (MPR) duhet të zhvillojë dhe të zbatojë metoda dhe struktura për 
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të përmirësuar administrimin publik. Këto MPR do të prezantonin teknika moderne 

menaxhimi, mënyra matjeje për performancën dhe mekanizma kontrolli. Mund të 

zhvillohen dhe të përdoren buxhetet online, të lidhura me marrëveshjet e paraqitjes. Në 

Zelandën e Re, Holandë dhe Zvicër, këto sisteme janë prezantuar me sukses. Të bazuara 

në teorinë e kontrollit menaxherial, MRP është hartuar që të eliminojë elementët politikë 

të punës operacionale administrative. Përcakton produkte administrative dhe prezanton 

marrëveshje paraqitjeje midis organeve politike dhe administratës. (“Modeli Tilburg” 

holandez) Koncepti i MRP kërkon dizenjimin dhe instalimin e mekanizmave të kontrollit 

manaxherial dhe ndërveprim, i cili i lejon politikanët që të sillen si politikanë menaxherë. 

(Schedler, K. 2003.) Në Hungari, aktivitetet e organeve politike duhet që të jenë subjekt i 

mekanizmave të tillë të kontrollit, duke përfshirë planifikimin afatmesëm dhe buxhetin e 

lidhur me paraqitjen. Procesi vendimarrës në organet politike duhet që të ridizenjohet në 

këtë bazë. Zbatimi i MRP do të çojë në ndryshime në organizimin e komiteteve 

parlamentare dhe agjencive qeveritare. Ata do të nxisnin një komunikim më të afërt dhe 

të drejtpërdrejtë midis komiteteve të parlamentit dhe agjencive të qeverisë. Në nivel 

qeverie dhe ministrish, ministritë do të merrnin rolin e blerësit, ndërsa agjencitë 

qeveritare do të bëheshin në ofrues të shërbimeve publike. Kontratat e paraqitjes duhet që 

të zhvillohen në një instrument të rëndësishëm menaxherial. MRP duhet që të sigurojnë 

llogaridhënien për paraqitjen dhe për proceset brenda administratës publike. 

Zbatimi i MRP-ve në Hungari duhet që të marrë në konsideratë se burokratët si dhe  

politikanët mund t‟i shohin MRP-të si një kërcënim. Në Zvicër për shembull u bë e 

dukshme që kontrolli menaxherial nuk i përshtatej mënyrës se si politikanët e kuptonin 

llogaridhënien demokratike. Kjo si pasojë e faktit se nacionaliteti, që drejton politikanët, 

shpesh është i ndryshëm dhe ndoshta mund te jetë edhe në kundërshtim me atë që drejton 

menaxherët ekonomikë, ashtu si kemi venë në dukje më sipër. Për të kaluar këtë problem, 

reforma që do të prezantojë skemën e MRP-ve duhet që të zbatohet në kornizën e një 

reforme të gjerë politikash, së bashku me ndryshimet e sistemit politik vendimarrës, që 

janë propozuar më sipër.  

Reforma e Menaxhimit të Ri Publik mund të jetë një instrument i rëndësishëm për të 

luftuar korrupsionin e zyrtarëve publikë. Do të krijonte praktika më të mira prokurimi 

publik “...në të cilat dikush shkon përtej rregullave teknike për të drejtuar tenderat dhe 

për të shpërndarë ofertat. Një përqasje e tillë kërkon të përdoret planifikim më 

profesional buxhetimi për të siguruar që kërkesat janë të mirëpërcaktuara; trajnim për 

integritetin për zyrtarët e prokurimeve në kode specifike të sjelljes si dhe një pjesëmarrje 

më të madhe në tendera nga vëzhgues të jashtëm profesional. Ndër të tjera, organet 

rregulluese duhet që të jenë të pajisur më mirë – me fuqi dhe sanksione të mjaftueshme – 

për të mbikëqyrur jo vetëm aktivitetet e administratës publike në prokurime, por 

gjithashtu çështjet delikate të konfliktit të sektorit privat (Global Corruption Report. 

2004.) Një kontroll financiar i brendshëm dhe i jashtëm dhe auditim i qëndrueshëm duhet 

që të zhvillohet gjithashtu. Një gjë e tillë do të krijonte një sistem të drejtë që funksionon 

mirë në administratën publike duke lehtësuar whistle-blowing (fryrjen e bilbilit / rolin e 

arbitrit) dhe duke lejuar qytetarët që të apelojnë kundër vendimeve dhe veprimeve 

administrative. 

g. Financimi politik i partive duhet të reformohet gjithashtu. Duhet që të jetë i ekspozuar 
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më pak ndaj korrupsionit. Duhet që të mbështesë më tepër partitë e vogla në mënyrë që 

ato të konkurrojnë në mënyrë efektive me partitë e mëdha. Këto parti të vogla duhen për 

të forcuar pluralizmin dhe të paraqesin më shumë zëra debatet demokratike. Rritja e 

financimeve shtetërore për të mënjanuar mbështetjen e partive nga sponsorizimet e 

biznesit, duhet që të kombinohet me transparencë maksimale dhe me kontroll rregullator 

të përshtatshëm nga institucionet e pavarura si Zyra e Auditit ose komisioni i zgjedhjeve. 

h. Ka një nevojë të qartë në Hungari të rritet objektiviteti dhe pavarësia e transmetimeve 
publike dhe e mediave. Shërbimi i transmetimit publik duhet që të liberalizohet nga 

kontrolli i shtetit. Mediat duhet të rregullohen për të eliminuar ndikimet politike në 

transmetim dhe për të zbatuar rregullat e transparencës. Financim i mjaftueshëm nga 

shteti kërkohet gjithashtu për të forcuar profesionalizmin e mediave dhe për të siguruar 

burimet e nevojshme hetuese gazetareske që garantojnë informacionin e përshtatshëm për 

qytetarët. Pasi vijëzuam masat kryesore të reformës, duhet që t‟i kthehemi pyetjes së 

kohës dhe shkallës që kërkojnë ndryshimet. 

 

1. Skenarët e zbatimit të reformës 
Masat e reformave, që përshkruam më sipër, kërkojnë amendime në Kushtetutë ose 

nxjerrjen e legjislacionit të ri; në këtë mënyrë mbështetja e partive të madha kërkohet me 

qëllim që të arrihen pragu i dy të tretave në Parlament. Partitë e mëdha janë përfitueset 

kryesore të sistemit aktual; për këtë arsye ato ka mundësi ta kundërshtojnë ose të paktën 

të ngurojnë shumë për ta përkrahur. Kjo mund të shihet si pengesa më e madhe në 

reformë. Megjithatë, pjesa më e madhe e qytetarëve janë në favor të këtyre reformave. 

Në periudhën afatgjatë, partitë e mëdha nuk do të jenë në gjendje që të pengojnë këto 

reforma, por në periudhën afatshkurtër, ato mund të ngadalësojnë procesin e përmirësimit 

të sistemit politik vendimarrës.   

Ka dy faktorë të jashtëm që mund të ndikojnë pozitivisht për këto ndryshime. 

 Faktori i parë është anëtarësimi i Hungarisë në BE. Kjo kërkon rregullime të 

plota strukturore të  ngjashme me strukturën institucionale të BE-së, e cila është 

më eficiente se ajo Hungareze. BE-ja vendos kërkesa për politikën 

makroekonomike (kërkesat e Maastricht, Pakti i Stabilizimit, për shembull). BE-

ja është në favor të eliminimit të pabarazive ekstreme, të të ardhurave dhe të 

fuqizimit të pozitës se klasës së mesme, kushte paraprake për një demokraci të 

qëndrueshme dhe eficiente. Në këtë mënyrë, në politikëbërjen e përgjithshme 

dhe kur koordinohet politika ekonomike me atë sociale, rryma kryesore në BE 

është në krah të përdorimit të “qeverisjes” për të “fuqizuar” humbësit, për t‟i 

dhënë klasave të ndjeshme të popullatës një përfaqësim dinjitoz dhe në këtë 

mënyrë t‟u mundësojë atyre që të luftojnë kundër varfërimit. (Ágh, A. 2002)  

 Faktori i dytë është globalizimi. Kërkesat e globalizimit janë formuluar qartë nga 

raporti i Bankës Botërore që jep skemën për “të rimendojmë qeverisjen” 

(Raporti Bankës Botërore 1999/2000). Ky raport thekson mbi të gjitha rolin 

zhvillues të shtetit. Konfirmon se “qeveria luan një rol vital në zhvillim”. 

Mesazhi kryesor i këtij Raporti është se “përgjigjet e reja institucionale janë të 

nevojshme për të globalizuar dhe lokalizuar botën. Globalizimi kërkon që 

qeveritë kombëtare të kërkojnë marrëveshje me partnerët – qeveritë e tjera 



Sistemi Publik Vendimarrës në Hungari: Problemet Kryesore dhe Masa të Mundshme ... 

 

 51 

kombëtare, organizatat ndërkombëtare, organizatat joqeveritare (OJQ), dhe 

korporatat ndërkombëtare – nëpërmjet institucioneve mbikombëtare 

(supranational). Lokalizimi kërkojnë që qeveritë kombëtare të arrijnë 

marrëveshje me rajone dhe qytete përmes institucioneve nënkombëtare 

(subnational) në çështje si ndarja e përgjegjësive për të rritur të ardhurat.” 

Kështu pra institucionet kanë rëndësi në këtë filozofi globale, meqenëse 

“Rezultatet e politikave të bazuara në procese konsensuale, pjesëmarrëse dhe 

transparente arrihen në mënyrë më të lehtë. Institucionet e qeverisjes së mirë, që 

materializojnë procese të tilla, janë kritike për zhvillimin dhe duhet që të 

rrethojnë bashkëpjesëmarrjen midis të gjithë elementëve të shoqërisë civile.” 

(Raporti i Zhvillimit 1999 / 2000). Si pasojë e globalizimit, jemi dëshmitarë të 

forcimit të vlerave demokratike. Kërkesa për më shumë pjesëmarrje politike 

(p.sh. përmes referendumeve dhe nxitjes për më shumë llogaridhënie të 

politikanëve ndaj zgjedhësve) është duke u bërë gjithmonë e më e dëgjueshme. 

Formimi i grupeve të reja të interesit dhe lëvizjeve shoqërore vazhdon shpejt. 

Lëvizjet e grave, grupet e ekologjike, grupet etno-kulturore dhe ato të grupeve të 

moshuara janë midis grupeve të reja dhe të rigjallëruara, që kërkojnë të ndikojnë 

politikat publike. (Hoós, J. 2000) Si rezultat, globalizimi aktual konkurrues 

duhet që të prodhojë një pjesëmarrje “efektive” dhe shërbim shtetëror të 

ndjeshëm ndaj publikut. 

 

Në lidhe me faktorët e brendshëm, elementët që çojnë në një “zhvillim spontan” pozitiv 

të shoqërisë hungareze duhet që të merren në konsideratë, ashtu si u përshkruan më sipër. 

Duke bërë një përmbledhje, një vlerësim i faktorëve pozitivë dhe negativë çoi në 

përfundimin se përmirësimi i sistemit publik vendimarrës hungarez mund të pritet që të 

jetë i suksesshëm, por kjo mund të ndodhë vetëm në një periudhë afatgjatë. Në periudha 

afatshkurtër, interesat e partive të mëdha do të pengojnë çdo masë reforme të plotë dhe 

gjithëpërfshirëse. Duhet të konsiderohet gjithashtu se qeveritë në një farë mase do të 

përballen gjithmonë me dështime. Por është në vetë natyrën e demokracisë së sistemet 
vendimarrëse që të mos jetë asnjëherë perfekt për shkak të prioritetit të racionalitetit 

politik kundrejt atij ekonomik. Kurdoherë që një vendim do të merret në bazë të 

racionalitetit ekonomik kundrejt atij politik në një demokraci, ky i fundit do të 

mbizotërojë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që duhet të pranojmë këto dështime. Nëse 

dështimet e sistemit vendimarrës bëhen serioze dhe tronditëse, ato do të gërryejnë 

shëndetin e zhvillimit     social-ekonomik. Nëse ato minimizohen, një mjedis shumë më i 
mirë mund të krijohet për zhvillimin e të gjithë shoqërisë. Kjo është ajo që Hungaria 

mundet dhe duhet të bëjë: minimizimin e defekteve të sistemit publik vendimarrës me 
qëllim që të mënjanoje që ky sistem të asfiksojë zhvillimin e shoqërisë.  

 

Përfundime 
Në Hungari, ashtu si edhe në çdo vend tjetër të Evropës Qendrore dhe Lindore (CEE), një 

transformim historik i dyanshëm i sistemit politik dhe ekonomik ka ndodhur gjatë 

pesëmbëdhjetë viteve të fundit. Si pasojë e këtyre transformimeve, sistemi ekonomik dhe 

politik vendimarrës është bërë më i ngjashëm me atë të vendeve të Evropës Perëndimore. 
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Arritjet e transformimit të dyanshëm në Hungari janë të pamohueshme dhe duke marrë 

parasysh vështirësitë e mëdha që duhet të kalonte, meriton të gjitha vlerësimet. 

Megjithatë, është e nevojshme që të tërheqim vëmendjen ndaj një numri të madh 

mungesash serioze në sistemin ekzistues vendimarrës, sidomos përplasjes së shpeshtë 

midis racionalitetit ekonomik dhe atij politik. Këto mungesa krijojnë pengesa për 

zhvillimin e plotë të shoqërisë demokratike dhe ekonomisë së tregut, ato në tërësi 

përbëjnë një pengesë serioze për zhvillimin social të vendit. Në këto kushte është shumë 

e rëndësishme për zhvillimin demokratik dhe ekonomik të vendit të kërkohen mjete 

shërimi për të eliminuar mungesat e keqfunksionimit të sistemit vendim marrës. 

Mungesat e sistemit qeverisës vendimarrës (p.sh. sektorit publik) nuk janë specifike për 

Hungarinë. Ato ekzistojnë në çdo demokraci, duke përfshirë edhe ato të zhvilluarat. 

Demokracia dhe sistemi publik vendimarrës janë larg prej të qenit perfekt dhe shpesh 

kanë mungesa të rëndësishme. Ajo çka është specifike për Hungarinë, është serioziteti i 

këtyre dështimeve dhe nevoja urgjente për tii korrigjuar ato duke përmirësuar sistemin 

ekzistues vendimarrës. 

Dështimet dhe problemet e sistemit politik vendimarrës në Hungari janë të rrënjosura që 

nga krijimi i tij. Korniza e tij u ngrit gjatë negociatave, që drejtuan transformimin politik 

të vendit. Zgjedhjet institucionale gjatë këtyre negociatave patën pasoja të rëndësishme 

për sistemin qeverisës (publik) vendimarrës dhe vërtetuan se zgjatën me shumë se 

strategjitë elektorale afatshkurtra të politikanëve, që morën pjesë në këto negociata. 

Veçoritë dhe karakteristikat e sistemit qeverisës (publik) vendimarrës si u përcaktuan nga 

negociatat e transformimit kanë mbetur të paprekura deri sot. Sistemi ka ngulitur të gjitha 

problemet dhe mungesat, që u krijuan gjatë ditëve të para të demokracisë. Këto 

karakteristika të sistemit u shërbejnë interesave të politikanëve si individë më shumë se 

interesave të shoqërisë. 

Ka ardhur koha që të rimendohet korniza e sistemit politik vendimarrës, që u arrit me 

marrëveshje në raundet e negociatave të elitave politike në periudhën 1988 / 1989 – 

2000. Shumë gjëra kanë ndryshuar që prej atëherë, shumë dështime dhe probleme serioze 

të këtij sistemi kanë dalë në pah dhe janë bërë pengesa për përmirësimin e efiçencës 

ekonomike të ekonomisë hungareze dhe për ta bërë jetën publike hungareze më 

demokratike.  

Shumë përmirësime mund të vijnë nga zhvillimi spontan i jetës ekonomike dhe politike 

në Hungari. Megjithatë, këto vetëm nuk mund të sigurojnë përmirësimet e mjaftueshme 

dhe të nevojshme të sistemit publik vendimarrës hungarez. Mungesat serioze ekzistuese 

nuk mund të eliminohen apo të zvogëlohen duke u mbështetur në zhvillimin spontan. 

Veprime politike të qëllimshme janë të nevojshme dhe te tilla janë edhe reformat. 

Vlerësimi i faktorëve pozitivë dhe negativë sugjeron se përmirësimi i suksesshëm mund 

të pritet në sistemin vendimarrës publik, por do të duhen disa kohë; në periudha 

afatshkurtra interesat me peshë të madhe të partive të mëdha politike mundet vetëm që të 

pengojnë fillimisht marrjen e masave të shpejta dhe të thella reformuese. Hapësira dhe 

shkalla e dështimeve të vendim marrjes publike nuk kanë rëndësi; ato mund të bëhen 
tronditëse, çka mund të gërryejë zhvillimin e shëndetshëm ekonomik dhe social, ato 

mund të minimizohen, gjë që mund të krijojë një mjedis ndjeshëm më të mirë për 

zhvillim. Kjo është ajo që mundet dhe duhet të bëjë Hungaria: minimizimin e defekteve të 
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sistemit publik vendimarrës me qëllim që të mënjanojë që ai të asfiksojë zhvillimin e 
shoqërisë. 
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Siguria e pacientit: Një kornizë e zhvillimit të një politike  
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Abstrakt 
Sfond: Siguria e pacientit është një problem global, konfirmuar kjo edhe nga  studime të 

ndryshme, ku për më tepër se 10% e pacientëve dëmtohen përgjatë përkujdesjes shëndetësore 

pas mbërritjes se tyre në spitale, dhe ndërmjet 44,000 dhe 98,000 pacientëve në shtetet e 

Bashkuara të Amerikes,  vdesin vetëm prej gabimeve mjekësore. Në 1999, Instituti i 

Mjekësisë publikoi raportin e tij në materialin “Të gabosh është Njerëzore”, duke i dhënë 

sigurisë së pacientit prioritet  në Sh.B.A, në disa vende Europiane, dhe eventualisht në 

Bashkimin Europian. Çështja më e njohur e pasjes së viktimave në spitale tashmë bëhet më e 

rëndësishmja. 

Objektiva: Të japë një pikëpamje të shkurtër midis shërbimit të kujdesit për shëndetin dhe 

literaturës mjekësore; të identifikojë faktorët e përshtatshem, të cilët kanë çuar drejt sistemit 

të politikave të veprimit në shtete të ndryshme, në terma  aktorësh, në të dyja, në ndryshimet 

sistematike ambjentale në  kornizën ligjore  të përgjithshme si dhe në sistemin e kujdesit 

shëndetësor. Për më tepër, elementet kryesorë të sigurisë të pacienteve duhen të diskutohen 

bazuar në kulturën e jo- fajësisë.  

Metodika: Objektivat janë arritur nga një analizë cilësore të zhvillimeve historike të 

politikave të sigurisë së pacientit në Shtetet e Bashkuara, Danimarkë, dhe Hungari.  Një vend 

u përzgjodh nga modeli Anglo-sakson, një nga modeli i gjendjes së raportit të mirëqënies 

kontinentale , dhe tjetri nga një rajon i Europës Qendrore. 

Rezultatet: Faktorët kryesorë në vazhdim kanë qënë identifikuar si faktorë të  rëndësishëm 

domethënës për fillimin e politikave të sigurisë së pacientit: kosto e shpërdorimeve, vlera 

post-materiale, manaxhimi publik, një sistem i dhimjeve raumatizmale, sigurimet, shtypi, 

studiot profesionale, reagimet profesionale, përgjegjesia profesionale, kultura profesionale, 

organizatat ndërkombëtare. 

Përfundime: Kujdesi shëndetësor si një problem, ka gjeneruar polítika veprimi të ngjashme 

madje edhe kur mjediset kanë qënë të ndryshme. Kjo tregon që faktorët internacional kanë më 

shumë efekt se faktorët sistematik. Shkaqet për këtë ngjashmëri duhet të investigohen në 

detaje në të ardhmen. 

 

Hyrje 

Sipas literaturës (Brennan etj. 1991, Wilson etj. 1995, Thomas etj. 2000, Vincent etj. 

2000, Davis etj 2001, Shioler etj. 2001, Baker etj. 2004, Michel etj. 2004), një në 

dhjetë pacientë dëmtohet gjatë trajtimit në spital. Raporti i Institutit i mjekësisë 

(IOM), (Kohn 2000) deklaron që 44,000 deri 98,000 amerikanë vdesin çdo vit për 

shkak të ngjarjeve të pafavorshme (dëmtimet shkaktohen tek pacientët nga trajtimi 

mjekësor dhe jo nga sëmundje jo parësore). 

Raporti publikon që kjo është afërsisht e barabartë me rënien e dy avionëve të 

mëdhenj të pasagjerëve çdo ditë. Që prej publikimit të raportit të (IOM) politika e 

sigurimit shëndetësor ka patur një përhapje mbarë botërore. Bashkimi Europian ka 

botuar deklaratën e sigurimit shëndetësor të pacientëve  (Luxembourg declaration of 
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patient safety) dhe WHO ka ngritur një zyrë që trajton këto çështje, duke deklaruar se 

ngjarjet  e pafavorshme, që  lidhen me kujdesin  shëndetësor  kanë arritur një shtrirje 

shumë të gjërë pothuajse në nivel epidemie. 

Siguria i pacientëve ka një pafundësi përkufizimesh, por elementi që haset më 

gjerësisht nga gjithë kjo mori definicionesh të ndryshme për sigurinë e pacientëve 

është shpeshtësia e ngjarjeve të pafavorshme në ambientet e  kujdesit shëndetësor. 

(sipas Kohn 2000). Një ngjarje jo e favorshme është momenti kur pacienti në spital  

dëmtohet. Shembujt përfshijnë çdo tip të gabimeve në mjekim, gabime 

administrative (për shembull operacione të gabuara) ose infeksione të fituara në 

spital. Në mënyre që të reduktojmë këto ngjarje janë huajtur praktika nga aviacioni 

dhe inxhinieria nukleare. Kjo përfshin të menduarit sistematik rreth natyrës së 

incidentit, rriskut të menaxhimit (veçanërisht për identifikimin e rriskut, investigimin 

e incidenteve, përcaktimi i frekuencës dhe efekteve të ngjarjeve te pafavorshme) dhe 

sistem raportimin e tyre. Ndryshimi i kulturave është gjithashtu i rëndësishëm për 

reduktimin e efekteve negative të kultures profesionale dhe orgazicionale me qëllim 

që të arrihet një kulturë sigurie. 

Theksi i elementëve të kësaj kulture sigurie është kultura e jo fajësimit, ku gabimet 

individuale nuk ndëshkohen, por gabimet shpërndahem dhe nxirren mësime.    

Siguria e pacientit është një synim i pranueshëm nga mjekësia profesionale dhe 

pacientët. Egzistenca e gabimeve mjekësore mohohet nga shumë profesionistë. 

(Rosenthal 1995), dhe si rezultat termi është i papranueshëm. Përveç këtij  fakti asnjë 

nuk merret  seriozisht me gabimet, kur ato nuk kanë shtrirje ke pacienti. Në 

përgjithësi i gjithë proçesi gjykohet nga përfundimet, rezultatet. Prandaj theksi 

zhvendoset drejt ngjarjeve të pafavorshme që merren me rezultatet  përfundimtare.   

Që prej 1970 studimet e publikuara kanë përshkruar natyrën e përhapur të gabimeve 

mjekësore. (shiko Millerson 2003) Artikujt janë shfaqur në revistat profesionale 

mjekësore, por asnjë nga këto nuk ka qënë i aftë të iniciojë një fenomen të tillë. Kjo 

ngre një pyetje: Përse  mjekësia nuk bën asgjë kundër  ngjarjeve jo të favorëshme. 

Për vite, gazetarët (Millerson 2002) kanë akuzuar personelin mjekësor se nuk bëjnë 

asgjë për të reduktuar ngjarje të tilla. Kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë, 

sepse janë zhvilluar dhe madje përdorur në spitale të ndryshme sistemet cilësore, 

menaxhimi i rrisqeve madje dhe programet e mjekimit për të ulur numrin e ngjarjeve 

jo të favorshme. Megjithatë fakti është që asnjë nga këto studime nuk ka sjellë asnjë 

ndryshim në raportin e IOM-it  

Një shpjegim mund të kërkohet në rritjen e kostos së keqtrajtimeve, e cila është bërë 

një faktor që duhet marrë parasysh dhe dëmtimet e pacientëve shkaktojnë një detyrim 

financiar jo të nevojshëm mbi sigurimet shëndetesore, veçanërisht Në se ngjarjet e 

ndodhura kanë permasa të tilla. Përveç problemeve ekonomike rastet e gabimeve 

mjekësore shkaktojnë një konflikt të vazhdueshëm ndërmjet spitaleve, personelit 

mjekësor, dhe një ndër 10 pacientë me të cilin mund të përballen në arena të 

ndryshme politike ose jo. Ky subjekt ka tërhequr shumë dukshëm vëmendjen e 

studiuesve në SH.B.A dhe në vendet e tjera Anglo-Saksone, kryesisht në mjediset e 
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kërkimeve të kujdesit shëndetësor (Stafi mjekësor, ligjor, Psikologët, antropologët, 

sociologjistët, studiuesit e manaxhimit shëndetesor), 

Shumë pak  mund të kenë lexuar në literaturën ndërkombëtare  për vende të tjera. 

Megjithëse perceptimi publik për kujdesin shëndetësor në Hungari është  

jashtëzakonisht i keq. Kjo pyetje ështe rrallë e trajtuar në literaturën shkencore 

hungareze. Megjithëse është vene theksi në cilësitë e sistemit shëndetësor hungarez, 

ai është i fragmentuar, pjesor, dhe nuk mund të thuhet që sistemi i sigurimit 

shëndetësor i implementuar është domethënës. Një mungesë e madhe në literaturën e 

mëparshme ështe që pothuajse fokusohet në elementet e brendshëm spitalorë të 

sigurisë së pacientëve, dhe nuk bën lidhje serioze të problemeve me fenomenet e 

shoqerisë në përgjithësi, ose të perpiqet të vendosë në kontekstin e linjës së veprimit. 

Për shkak të boshllëkut, këta artikuj përpiqen të vënë në dukje problemin si një 

problem linje veprimi, dhe përpiqen ta përkufizojnë si aktor qëndror,  të linjës së 

sigurimit të pacientëve,  bazuar në faktorët sistematikë dhe të mjedisit, të cilat 

ndikojnë  mbi rregullat aktuale të një vendi të caktuar.    

Kjo kornizë do të aplikohet së shpejti në Hungari dhe lidhja me gabimet mjekësore të 

kaluara dhe zhvillimeve aktuale të politikave të sigurimit shëndetësor.  

Artikulli ka tre qëllime konkrete dhe hipoteza si më poshtë vijon: 

1. Problemet të gabimeve mjekësore mund të rriten së tepërmi nga ndryshimet 

natyrore të zhvillimeve makro-shoqërore, duke ju referuar specifikisht faktit 

që shëndeti bëhet një vlerë post-materiale.  Ndërkohë ne kthehemi në natyrën 

e proçesit të marrjes së vendimeve mjekësore, dhe si kjo shihet nga pacientët. 

Për këtë arsye ky proçes është trajtuar në nivel individual. Hipoteza e parë 

specifike tregon që perceptimi i gabimeve mjekësore është shumë i 

ndryshëm ndërmjet personelit mjekësor dhe publikut. 

2. Kjo është shoqëruar me një vështrim të shkurtër çfarë është siguria e 

pacientëve, shpjegimi i risqeve të menaxhimit, sistemi i raportimit, dhe 

kulturës së jofajësimit, perspektiva e pacientëve dhe çështje gjyqësore të 

ngjarjeve të pafavorshme, bazuar në rishikimin e literaturës (Makai Gulacsi 

2005 a) Ambienti i jashtëm, që ka të bëjë më globalizimin dhe Bashkimin 

Europian do të shpjegohen gjithashtu.  

 

Në rastin e Hungarisë procesi historik do të mbahet deri në ditët e sotme. Hipoteza e 

dytë është që procedurat e sigurisë së pacientëve janë produkt i globalizimit dhe 

Europianizimit, dhe kanë të njëjtën drejtim pavarësisht nga sistemi. Kjo kornizë e 

përgjithshme do të testohet në sistemin Hungarez. Problemi kryesor i sigurisë të 

pacientëvë do të jetë prezent. Kultura e jofajësimit, dhe perceptimi i çështjeve të 

gabimeve mjekësore do të investigohen në thellësi. Kjo është baza për të gjithë 

elementët teknikë të sigurisë së pacientëve. Megjithëatë kjo kërkon një investigim të 

thellë. Hipoteza e tretë është që linjat e veprimit të sigurisë së pacientit janë produkt i 

globalizimit  dhe Europianizimit, dhe kanë të njëjtën drejtim pavarësisht nga sistemi. 

Hipoteza e tretë është që politikat aktuale të  sigurisë  së pacientëve janë joefektive.   
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Metoda 

Rezultati i këtij studimi bazohet në kërkimet e mëparshme të kryera nga autori për 

një qëllim tjetër. Një kërkim është përdorur duke shfrytëzuar burimet e 

poshtëshënuara për të patur informacion teknik në sigurinë e pacientit: Komiteti i 

përbashkët në cilësinë dhe sigurinë (2000-2004), Cilësia dhe siguria e kujdesit 

shëndetësor (2000-2004), Botimet Ndërkombëtare në Cilësinë dhe Sigurinë (2000-

2004), Çështjet e shëndetit (2000-2004) Botimi i politikave shëndetësore, Ligjet dhe 

politikat (2000-2004). Për Hungarinë një kërkim ligjor është zhvilluar deri në Dhjetor 

2005. Për më tej në Shkurt 2005, një seri intervistash janë zhvilluar në Danimarkë, 

me zyrtarë të lartë që merren me sigurinë e pacientëve. Kjo u përserit sërisht në fund 

të vitit në Hungari dhe prezantohet në këtë material. 

 

Rezultatet 

Efekti i ndryshimeve sociale në aktorët individuale 

Vlerat post materiale dhe shoqëria e rrezikut 

Përse një  fakt aq i njohur që (spitalet nuk mund të jenë dhe aq mirë për ju) ka  

kërkuar kaq kohë për të arritur në linjën e veprimit. Kjo na çon në pyetjet për vlerat 

post-materiale. Problemi i parë për t‟u përmëndur është emergjenca e shëndetit si 

vlerë post-materiale. Nuk përmendet veçanërisht në librin e Inglehart‟s në 

revolucioni i heshtur (Inglehart 1977) por është përmendur nga të tjerë (Lau et 

al.1986). Rëndësia e shëndetit nuk është rritur vetë në termat e parandalimit në 

praktikën e përditshme, por gjithashtu, kujdesi spitalor është bërë më i 

vëmëndëshëm. Në të kaluarën (Schimmel 1964) çështje të ngjarjeve  të pakëndshme 

të spitalit janë trajtuar me progresin e humbjeve. Në 1999 ky argument nuk u 

përmend më tej, por veprime të shpejta u inicuan për të ulur dëmet (Kohn 2000). Prej 

1960 një ndryshim i madh i vlerës ka ndodhur. Deri tani një pjesë e madhe e 

shoqërisë  për të cilën shëndeti po bëhet një vlerë e madhe  ka zbuluar se është 

ndeshur në vështirësi pikërisht nga istitucionet që janë krijuar për ta mbrojtur atë. 

Një tjetër shpjegim teorik bazohet në efektin e rrezikut të shoqërisë (Beck 1986). Në 

këtë libër Beck përshkruan përhapjen e rrezikut njerëzor. Këto rreziqe të reja kanë 

gjithashtu fuqinë për të shmangur realitetin, si dhe natyrën për t‟u materializuar në 

vende që konsideroheshin më parë të sigurta. “Niveli i ekspozimit në vetvete nuk 

është më tej i përhapur me metoda personale të njohurive dhe eksperiencës” (Beck 

1986, 70.). Vendet e sigurisë janë transformuar në vende të rrezikut. “Të rrezikshmit, 

të ndryshueshmit vërshojnë gjithandej, ata hasen në miqte dhe armiqtë dhe është 

jashtë kapacitetit për t‟i gjykuar, që i lihet për gjykim metodave të ndryshme nga 

studjues të jashtëm (Beck 70). Gabimi mjekësor dhe dëmtimet  e shkaktuara nga 

mjekimet janë një rrezik serioz për shoqeritë. Spitalet nga një burim shëndeti dhe 

riaftësimi tani janë kthyer në një burim vdekjeje. Doktorët, që dikur shiheshin si 

shpresë për pacientët, tashmë shikohen më frikë. Si rezultat shoqëria dhe opinioni 

publik kanë krijuar një opinion të rrezikshëm. Sjellja e aktorëve individualë do të 
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egzaminohet në dritën e ndryshimeve sociale, duke filluar me doktorët dhe vazhduar 

me infermierët dhe pacientët. 

Profesionalizmi mjekësor në shoqërinë me rezik 

Veçanërisht e aplikueshme në profesionin e mjekut është “Gesetz der 

Irrtumsosigkeit” , norma ose ligji i  pagabueshmërisë,  i cili është veçanërisht i 

vështirë në kulturën mjekësore. (shih për shembull natyra problematike e opinionit të 

ekspertëve në rastet e mosfunksionimit (Beck 1986, Sandor 1997, Libemnan and 

Hyman 2003). Ky fenomen u vëzhgua nga studiues në ambjente të ndryshme kështu 

që është afër ligjit universal. Ky është imazhi i komunitetit shkencor (në këtë rast 

tradicional, komunitet i llojit të vjetër), prezantuar publikut. Në rast të mjekësisë, ky 

theks në besim dhe i lirë nga gabimet njerëzore ritheksohet si nevojë dhe nga një 

arsye tjetër: Përderisa mjekësia dhe shërimi janë të perfshira në magji, elementi i 

besimit është dhe më i rëndësishem se sa për një shkencë tjetër të natyrës. “Mjekësia 

mbi të gjitha ka lindur nga magjia dhe besimi,  dhe raporti Doktor-prift-magjistar nuk 

mund të thyhet” (Katz 1894, 40 in Lupton 1994, 106). 

Arsye  tjetër për rëndësinë e besimit është fakti që mjekët kanë një monopol të 

performojnë veprime të caktuara në emër të shërimit, që në fusha të tjeraë do të 

dënoheshin. Doktorët kanë një monopol social të ndërhyjnë në dhimbjet dhe në disa 

raste të krijojnë dhimbje të tjera me qëllimin që të parandalojnë sëmundje që janë më 

serioze. Shëmbulli më i mirë për këtë është ndërhyrja në gjoksin e një femre me 

kancer gjiri. Pacientet nuk do t‟i nënshtrohen këtij  kurimi nëse ato nuk i besojnë 

doktorit si fillim. Ky besim krijon një lidhje që është më magjike se sa duket në 

pamje. Ky element magjik theksohet me simbole të ndryshme (dhia e bardhë) dhe 

rituale të përsëritura (ekzaminimi). Lidhja magjike nuk përfshin koncepte të tilla si 

rreziku apo dështimi. Mbi të gjitha kush do të shkonte tek një magjistar sharlaton.  

Megjithatë rrisku i dështimit ekziston. Për këtë shkak është interesante të hetosh 

natyrën e vendimeve mjekësore, dhe sa është trajtuar  rrisku themelor. Rrisku në 

trajtimin mjekësor  ka qënë i panjohur për  publikun për një kohë të gjatë në vazhdim 

me normat shkencore siç është përshkruar nga Beck. Kritika i drejtohet brendësisë së  

disiplinave, në drejtim të jashtëm, komuniteti shkencor  mban një sens të fortë 

autoriteti, dhe pagabueshmërie. Në rastet  e mjekësisë, ky mit  i pagabueshmërisë 

është madje më i fuqishëm, që kur praktikat mjekësore  kanë patur themele  

shkencore më të paqëndrueshme sesa shumica e shkencave natyrore. Baza shkencore 

e mjekësise është më pak e  besueshme se sa ajo e shkencave natyrore. Pavarësisht 

këtij fakti, në mjekësi  (arsyetimi i hierarkisë së pagabushme) është madje më i 

theksuar në marëdheniet midis pacientëve dhe doktorëve sesa ndërmjet qytetarëve të 

thjeshtë dhe shkencëtarëve të shkencave natyrale. Në të kaluarën praktikat mjekësore 

janë kryer pa berë një vlerësim faktik. Vetëm kohët e fundit ka patur disa zhvillime të 

praktikave aktuale mjekësore ndërmjet shtimit, (rritjes) së bazës së evidetimit 

mjekësor. Janë investiguar rreth 33% e ndërhyrjeve mjekësore,  të cilat kanë patur 

sukses të provuar shkencor, në një numër të  caktuar është i njohur shkaku i 

dëmtimeve, dhe një numer i  madh ka një efekt të panjohur (Gulacsi 1999). Në këtë 
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sens,  ne mund të flasim rreth eksperimenteve shkencore në qëniet njerëzore në rastin 

e çdo ndërhyrje të vetme, e cila nuk ka  tingëlluar e bazuar shkencërisht.  

Me gjithë respektin ndaj të sipërpërmëndurve, mjekësia ka qënë e sukseseshme në 

shërimin e sëmundjeve. Në fakt, si shkencë natyrore në pergjithësi, praktika 

mjekësore është viktimë e suksesit të vet. Në mjekësi, ne shohim të njejtën  model, 

praktikat mjekësore kanë bërë të mundur shërimin e sëmundjeve të pakurushme më 

parë. Kjo ka krijuar besimin e mjekësisë së sukseseshme dhe kurrë në rënie. Me këtë 

perfeksion  të supozuar të rrënjosur në mendimin mjekësor, ne kemi një profesion 

mjekësor pak të vëmëndëshëm për pëlqimin e pacienteve,  madje edhe përpara 

operacionit (shiko për shëmbull Millerson 2002). Pacientit nuk i bëhet e ditur rreziku 

i një ndërhyrje të caktuar  mjekësore. Këtu ne shohim një tjetër fenomen  të verejtur 

nga Beck në të tjera shkenca natyrore: percetimi i ndryshëm i pranimit të riskut nga 

stafi profesional dhe nga publiku. Në rast të rriskut të detyruar në ndërhyrjet 

mjekësore, është vendosur nga profesionistët se çfarë është e pranueshme. Në 1960, 

rrisku në spitale ishte konsideruar një çmim i progresit. (Schimmel 1964). Ky progres 

është përshkruar nga  Beck si  aftësi njohëse e feudalizmit. Vetëm profesionistët ishin 

të mendimit se ishin të aftë  të  dallonin  rriskun  klinik të pranueshëm dhe atë të 

papranueshëm. Kështu ndodhte dhe në rastet e ndërhyrjeve mjekësore me 

rrezikshmëri të lartë për jetën. Në lidhje me rriskun spitalor, niveli i pranimit të 

rriskut ndryshon në mënyrë radikale ndërmjet profesionistëve dhe publikut. Niveli i  

pashmangshëm i dëmtimeve gjithashtu ndryshon (Rosenthal 2002). Çfarë është 

konsideruar i pashmangshëm? Një shëmbull i mirë për këtë janë  infeksionet e 

shkaktuara nga përdorimi i kateterëve.  

Teknologjia e re ka reduktuar këto infeksione përgjysmë në krahasim me të kaluarën. 

Më parë, kjo ishte një rrisk  i natyrshëm  i përdorimit  të kateterëve.  

Për shumë kohë kjo ka qënë pranuar si e pashmangshme, rreziku i pranuar nga 

përdorimi i kataterëve. Pranimi i rriskut nga përdorimi i kateterëve. (Rosenthal 260). 

Nga pikëveshtrimi i publikut, toleranca e  pranimit të infeksionit është 0. Industria e 

kujdesit shëndetësor performon mrekullitë çdo ditë, me avancimin e shpejtë të 

teknologjisë , dhe trajtimin mjekësor. Kjo përfaqëson një rritje të rrezikshme të 

pretendimeve për përkujdesje nga ana e konsumatorëve të cilët përbëjnë  kontekstin 

në të cilën kujdesi shëndetësor operon, dhe toleranca e pakët për kujdesin e cila 

devijon nga cilësitë pothuajse perfekte. (Dauson 140) Në se profesionistët i 

konsiderojnë një numër të caktuar evenimentesh jo të këndshme si një rrezik i 

pranueshëm gjatë trajtimit mjekësor,  publiku më shumë e shikon si diçka të 

papranueshme. Koncepti i pranueshmërise së rriskut na paraqet ne një tjetër koncept:  

dëmtimeve të paevitueshme të pacientëve. Ky është shumë afër me konceptin e 

gabimit mjekësor, i cili është i kundërt: dëmtim i shmangshëm. Çfarë është 

konsideruar e pashmangshme është lënë gjithashtu  gjykimit të profesionistëve. Në 

përcaktimin  e gabimeve  një sistem provash   shkencore është gjithashtu i një natyre 

subjektive;  gabimi përcaktohet nga një opinion ekspert. Pasojat janë që nuk ka një 

kriter real shkencor për çfarë konsiderohet  gabim mjekësor, ose ngjarje të 
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pakëndshme, dhe kur një  kompikacion fillon. Kjo na bën ne që të trashëgojmë një 

pasiguri në lidhje me mjekësinë.Disa gabime shkaktojnë ngjarje të pakëndshme  dhe 

disa jo. Vetëm rezultati është i rëndësishëm. Rezultati është gjithashtu i pasigurt 

”Veprimet të cilat duken krejtësisht të arsyeshme në disa tregues  mund të jenë  

identifikuar si gabime kur shfaqen rezultate të pafavorshme. Shndërimi, vlerësimi i i 

veprimeve si gabime, mund të mos rezultojë në një rezultat të pakëndëshëm. 

(Rosenthal 260). Kjo është një aspekt shumë i rëndësishem përse mjekësia mohon 

ekzistencën e  gabimit  mjekësor. Ndërhyrja gjykohet duke patur në mendje rezultate 

post faktike me performancë  jo të  këndshme.   

Prandaj komplikimet dhe gabimet janë  të padallueshme dhe si rezultat ka një 

konflikt mbi klasifikimin,  i cili diskutohet dhe zgjidhet në gjykatë duke u bazuar në 

rrezikun e ngjarjeve të  pakëndshme. Për ta bërë më të thjeshtë:  Për një mjek të 

përgjithëshëm   çdo gjë është një komplikim i paparashikuar, ndërsa për një pacient 

të dëmtuar çdo gjë konsiston në gabimet mjekësore. Ndryshimet kryesore për këtë 

strukturë origjinale ishin në informacionin e pacientëve dhe  miratimin përpara 

fillimit të operacionit, dhe në përgjithësi informimi i pacientit rreth rrezikut të 

trajtimit të riskut, duke e  lejuar pacientin të vendosië të ndërmarrë rrisk apo jo. Për 

më tepër trajtimet mjekësore të përhapura në sistemin  shëndetësor dhe të bazuara  në 

prova rezultojnë në zvogëlimin e natyrës  joshkencore të mjekësisë deri në një 

shkallë të caktuar. Megjitheatë një aspekt i vendimmarrjes është ruajtur. Paqartësia 

dhe parashikueshmëria e praktikave. Fenomeni i vendimmarrjes në praktikat 

mjekësore është bazuar në tipe të ndryshme informacioni, për shëmbull, njohuritë e 

teksteve të librave, bazuar në studimet e evidentuara, informacioni, kontrolli i 

njohurive para operative, të dhënat e makanizuara, shënimet klinike dhe arkivat, 

eksperienca lokale. (Mort etj. 2005). Ky informacion mund të jetë kontradiktor, i 

pamjaftueshëm dhe shpesh ai ëshë vendosur së bashku  në një sasi të limituar kohe. 

Të gjitha këto burime të njohurive  janë burime të gabimeve. Kjo bën që rezultati  të 

jetë perfekt i bazuar në propabilitet.   

Dhe nuk lejon parashikimin  e komplikacioneve  ose ngjarjet e pakëndshme në çdo 

rast. Kjo paparashikueshmëri është një mbrojtje  reale e mjekëve nga normat efektive 

dhe standartizimi i praktikave, pavarësisht sesa e dobishme mund të jetë kjo në 

rrethana të caktuara mjekësore. Fatkeqësisht kjo mbron gjithashtu dhe mjekët e 

pakualifikuar, të cilët mund të fshihen nën vellon e pasigurisë.   

Në nivelin e aktorëve individualë ne kemi lënë  infermierët  për në fund. Rritja e 

kujdesit është performuar nga infermierët. Infermierët kanë lidhje të ngushta me 

doktorët  në edukim dhe njohuri profesionale. Ata janë gjithashtu përgjegjës për 

numrin e lartë të ngjarjeve të pakëndshme, por qëndrimi është ndryshe në përgjithësi. 

Infermierët janë të gatshëm të raportojnë gabimet dhe janë shumë më të gatshëm të 

mësojnë. (shiko Williams 2003). Infermierët qëndrojnë midis pacientëve dhe  

doktorëve kur  përcaktohet  gabimi mjekësor.  

Me njohuritë e tyre në rritje, infermierët janë pothuajse në gjendje të  identifikojnë 

gabimet mjekësore dhe janë padyshim të kualifikuar të identifikojnë gabimet e 
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infermierëve. Diferenca kryesore me doktorët është që ata janë të gatshëm të merren 

me to.  

Shkurt, siguria e pacientit  është shfaqur si një produkt i rrskut shoqëror dhe ka një 

ndarje radikale ndërmjet perceptimit të publikut për  gabimet  e punës mjekësore, dhe 

perceptimit të personelit mjekësor.  

Ky fenomen është konsideruar për dekada si një problem pikëllimi dhe dhimbjeje 

personale , por me rritjen e rëndësisë së  kujdesit shëndetësor dhe me rritjen e 

sensibilitetit të shoqërise ka çuar në daljen në pah të një problemi shoqëror.   

 

Figura 1 
Individual actors  

 
 

Faktorët konkretë 

Në Shtetet e Bashkuara, problemi ka një karakter pak të ndryshëm.  
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Kostoja e produkteve mjekësore është ngritur.(OECD 2005). Përmbajtja e kostos 

ishte bërë e njohur bazuar në kërkesat e tregut.  

Një rrugë e përmbajtjes së kostos është reduktimi i ndërhyrjeve dëmtuese të cilat 

kanë lënë pacientët në spital për një kohë të gjarë dhe kërkojnë burime shtesë t‟i 

shërojnë ato, kompanitë e sigurimit kanë ushtruar presion në spitale të reduktojnë 

këto praktika të cilat gjenerojnë kërkesa. Përveç kësaj, Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës kanë eksperimentuar krizat e keqtrajtimit“, shpesh herë, një në 1970, një në 

1980, dhe një pas mijëvjeçarit. (Thorpe 2004). 

Natyra politike e sjelljes së trajtimit të gabimeve mjekësore del në pah kur një palë e 

shikon si një detyrë të shtetit të luftojë katastrofat. Në se disa fenomene kanë një 

shkallë vdekshmërie të barabartë me rënien e dy avioneve të kapacitetit të lartë, dhe 

ky fenomen nuk quhet katastrofë, atëhere çfarë është? Shteti është e pamundur të 

kujdeset për nevojat bazë, që do të thotë që kujdesi shëndetësor i performon 

funksionet  bazë dhe i lë pacientët të patrajtuar ose më keq akoma i shkakton atyre 

vdekjen. Dështimi i këtij funksioni bazë mund të minojë ligjimitetin e shtetit si 

furnizues i shërbimeve. 

Në perceptimin publik kujdesi shëndetësor nuk është i cilësisë së lartë dhe kjo mund 

të ketë një impakt në ligjimitetin e linjës së  veprimit. Natyrisht studimet kryesore 

janë  zhvilluar  në  institucionet private duke nxjerrë rezultate  të tmerrshme). Duke 

qënë  se ndihma sociale dhe shërbimet ndikojnë  për një pjesë të rëndësishme të 

ligjshmërisë së shtetit, kjo mund të ketë një efekt të limituar në ligjimitetin e vetë 

shtetit. Nga një tjetër perspektivë shteti ka një përgjegjësi bazë për garantimin e 

sigurisë fizike. Kjo mund të minojë legjitimitetin e shtetit në përgjithësi, jo vetën si 

një sigurues legjitim i shërbimit. Në qoftëse kjo perspektivë   merret nga çdo aktor 

ose çdo set aktorësh, mund të nxjerrë në pah një rënie domethënëse më të madhe  të  

legjitimitetit  të shtetit. Sipas sodazheve të fundit, 47% e qytetarëve Europianë janë të 

frikësuar nga gabimet mjekësore gjatë qëndrimit në spital. (Eurobarometer 2006) 

 

Emergjenca globale si një problem 

Qarkullimi global i literaturës mjekësore i ka lejuar vendet e ndryshme të kenë akses 

në artikujt kryesorë. Studimet pasuese ishin në disa forma modeluar nga studimet e 

praktikave mjekësore në Harvard   (Brennan etj. 1991). Studimi i parë jashtë Sh.B.A. 

ishte në vendet Anglo-Saksone (Australia, Zelanda e Re, Mbreteri e bashkuar) dhe 

vetëm kemi gjetur raste studimi të pakëndshme në Danimarkë. Linjat e veprimit të 

rregullave të sigurimit shëndetësor nuk janë shpërndarë në asnjë vend aq mirë sa në 

Holandë. Qe kur WHO ka njohur problemet si një prioritet, Unioni Europian ka bërë 

të njëjtën gjë gjithashtu. Unioni Europian ka deklaruar problemet e sigurisë së 

pacienteve në Prill 2005 dhe shprehet që: Aksesi i standarteve të larta në  sigurimin 

shëndetësor  është çelësi i të drejtave të njeriut të njohura dhe vlerësuara nga 

Bashkimi Europian,  institucionet e tij ,dhe qytetet  e Europës. Si rezultat pacientët 

kanë të drejtë të shpresojnë që çda përpjekje është bërë për rritjen e sigurisë se tyre 
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në shërbimin shëndetësor (Deklarata e Luksemburgut për sigurimin e pacientëve 

2004). Çështja e sigurisë së pacient ka rezultuar në mënyrë transparente në Hungari. 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi kombëtar 

Problemi i parë është natyra e të  drejtave të pacientit të garantuara nga shteti. Kanë 

pacientët akses ndaj kujdesit shëndetësor në përgjithësi apo të vetë kujdesit 

shëndetesor të sigurt? Në se pacientët vetëm kanë të drejtë të kujdesit shëndetësor, 

janë pacientet të lejuar të zgjedhin rriskun që ata ndërmarin? Nuk ka diferenca në 

vendet e zhvilluara në këtë aspekt dytësor. Të drejtat e pacientëve janë të 

mirërregulluara madje edhe në sistemin ku ato janë shfaqur së fundmi, si në Hungari. 

Në lidhje me të dytën, ka një diferencë  ndërmjet ligjeve  aktuale të sigurisë së 

pacientëve dhe  pretendimeve. As në Danimarkë dhe as në Amerikë ligji nuk pranon 

të drejtën për institucionalizimin e sigurisë së kujdesit shendetësor.  

Kjo bëhet vetëm nga  deklaratën e Luksenburgut, me  vlera legale të vëna në 

pikëpyetje. Pyetje tjetër në linjën e veprimit të sigurimit të pacientëve është natyra e 

kompensimit të pacientëve. A bëhet ky kompensim i pacientit nëpërmjet sistemit të 

praktikave të keqtrajtimit, apo kryhet  nëpërmjet sistemit specifik të sigurimit për 

njerëzit e dëmtuar nga sistemi mjekësor? (sistemi i  kompensimit të jo fajesimit.) një 

sistem i tillë ekziston për shëmbull në Danimarkë dhe në Zelandën e re. (Davis etj. 

2003). Modele të tjera janë aplikuar në Shtetet e Bashkuara dhe në formë të 

modifikuar në Humgari. Kjo ndikon në marrëdhëniet ndërmjet pacientëve dhe 

siguruesve të kujdesit shëndetësor dhe   prek zemrën e problemit të marrëdhënies. A 

ishin  dëmtimet e  parashikuara ose të shmangshme? Sistemit i jofajësimit paraprin 

këtë problem, duke kërkuar vetëm dëmtime të provuara. 

Vlefshmëria dhe përgjegjësia e sigurimit është gjithashtu një pyetje domethënëse. Në 

qoftë se është lehtësisht e disponueshme, atëhere siguruesit e kujdesit shëndetesor 

munden lehtë të transmetojnë rriskun dhe nuk kanë përse ta përfshijnë pacientin në 

veprimet e sigurisë. Në se nuk është e shmangshme në mënyrë të përshtatshme, 

atëhere rrisku në spitale duhet të zvogëlohet. 

Përsëri rastet amerikane janë një përjashtim. Në vend të hedhin në gjyq spitalet, si një 

proces logjik që mund të diktohet, pacientët hedhin në gjyq doktorët (Kachalia 2003, 
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Sage 2004). Një tjetër problem që ka lidhje me këtë është natyra e sigurimit të 

shëndetit dhe e ndihmes sociale të shtetit. Në se sistemi i keqtrajtimit  operon  në një 

mjedis ku individi është quajtur i paaftë të përfitojë bujarinë duke e injoruar në 

menyrë permanente, dhe për më tepër kostot mjekesore janë mbuluar publikisht, 

atëhere mjerimi fatkeqësia është zvogëluar  gjithashtu, përderisa pacientëve nuk u 

kërkohet të paguajnë  për kostot mjekësore shkaktuar nga vetë institucionet. Një 

tjetër fenomen është se në çfarë niveli manaxhimi publik dhe burokracia e kujdesit 

shëndetesor mund të gjenden. Kush menaxhon  në spitale doktorët e sistemit apo 

manaxherët. Për shkak se siguria e pacientëve është një problem sistemi niveli i 

organizimit të spitaleve është, vendimtar. Këtu pyetja është: në çfarë niveli është 

zvogëluar autonomia e personelit mjekësor? Deri në çfarë pike procedurat jane 

rregulluar? Në se në një vend spitalet kanë një nivel të ulët burokracie logjika e 

profesionizmit mjekësor mbizotëron, por kapaciteti për të monitoruar proceset dhe 

implementimet aktuale shtrihen në botën mjekësore. 

Aktorët  kryesorë të arenës së sistemit të veprimeve të kujdesit për pacientin duhet të 

veprojnë në rregullimin e metodave të ndryshme. Anasjelltas, ato janë shfaqur më 

tepër si një sjellje e ngjashme. Shuma e konflikteve individuale, sjellja e aktorëve të 

nivelit individual ndihet në nivelin e linjës së veprimit ku ata influencohen  nga 

aktorë të tjerë. Së pari ne kemi spitalet, me qëllimin të vetëruajnë interesat e tyre 

financiare, dhe reputacionin (Kachalia 2003). Eshtë në interes të spitaleve të 

injorojnë kryerjen e gabimeve, dhe madje të mbulojnë sistemin e operimit  të 

praktikave të gabuara. Në se spitalet duhet të paguajnë automatikisht për dëmtimet e 

ndodhura, atëhere dëmtimet do të zvogëlohen për shkak të faktorit ekonomik. Nga 

pika e këndvështrimit të reputacionit, spitalet kanë përsëri një nxitje ta mbrojnë për 

shkak që të mos i largojnë pacientët.  Shkaku për investigimin dhe trajtimi i 

gabimeve jane pjesë e etikës profesionale dhe e rregulloreve menaxhuese efektive. 

Skenari i mësipërm është i vlefshëm vetëm n.q.se kompanitë e sigurimit nuk mund të 

mbulojnë me efektivitet spitalet për rriskun e shkaktuar nga profesionistët e tyre. Në 

se rrisku mund të zhvendoset,  mund të bëhet, dhe skema e reduktimit të gabimeve  

nuk do te jetë efektive. Në sistemin e rregullave ne gjithashtu kemi organizatat 

profesionale të mjekëve, dhe organizatat profesionale aleate të personelit mjekësor. 

Doktorët kanë tradicionalisht një lobing të fuqishëm, por kjo fuqi mund të 

konsiderohet variabël në vende të ndryshme.   

Në sfondin aktual të nivelit të implementimit, ndërhyrjes, doktorët përcaktojnë 

rregullat e lojës. Nga ana tjetër e zonës së veprimit, ne gjejmë organizatat e 

pacientëvë, dhe pacientë  individualë që peshkohen nga media. Si rregull, mediat janë 

kundër personelit mjekësor. Kjo mund të shpjegoj pjesërisht tablonë, por është 

kategorik ngritja e pretendimit të dënimit të performancës së keqe të doktorëve. Roli 

i organizatave të pacientëve duhet të jetë i hapur nga studimet, kërkimet. Në vende të 

tjera media mund të mos ketë ndonjë efekt në këtë çështje. 

Gjithashtu në këtë anë është një grup juristësh të specializuar në praktikat e 

keqtrajtimit. Një tjetër aktor është dhe burokracia e shëndetit. Në praktikat amerikane 
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ka jo tamam burokraci shëndetësore. Komisioni i përbashkët mund të konsiderohet si 

një burokraci shëndetësore jo formale, sepse ajo ka fuqi të anullojë të drejtat për 

kujdes shendetësor nga spitalet në rast se ato ofrojnë cilesi të dobët, dhe ka rol 

kryesor në njohjen, rritjen e spitaleve. (Bodenheimer 1999)  (Eshtë performuar 

gjithashtu roli i lidershipit në mjedisin e problemeve të sigurisë së pacientëve). Në 

Europë, gjenden zakonisht institucione qeveritare për kujdesin shëndetësor, që mund 

të jetë në nivel ministror ose në nivel institucional gjysëm shtetërore. N.q.s adoptohet 

jofajësimi, profesionalizmi mjekësor ka fituar. Në se sistemi që bazohet në 

përgjegjesinë  është mbajtur ose adaptuar, në sipërfaqe, pacientët fitojnë, por siguria 

e pacientit humbet. Vetë ndërhyrja e qeverisë është një problem dhe çështje më vete. 

Problemi kryesor është kush ka më tepër akses në qeveri, lobi i mjekëvë apo lobi i 

pacientëve. Në se ka një ligj për sigurinë e pacientit, atëhere jemi të sigurtë që kemi 

arritur një nivel të dëshiruar visibiliteti (paanshmërie). Nëse do të lidhet me 

ligjshmëri të ndryshme  ekspertët e sigurimit të pacientit (doktorët,  juristët kërkuesit, 

psikologët) influencojnë në mendimin e hartuesve të ligjeve ose thënë ndryshe të 

ligjbërësve. Në nivel global, WHO dhe EU DG Sante janë aktorët respektivë. Ata 

influencojnë në shpërndarjen e njohurive nëpërmjet organizimit të konferencave dhe 

financimit të kërkimeve. DG Sante gjithashtu merret me sigurinë e pacientëve si 

pjesë e një Grupimi të Nivelit të Lartë në Përkujdesjen Shëndetësore.  

 

Rasti  i Hungarisë.  

Sistemi i dëmshpërblimit në Hungari është bazuar në sistemin e dhembjes 

rematizmale, me të gjitha veshtirësitë e saj të cilat e bashkëshoqërojnë këtë sistem. 

Problemi kryesor në kompensimin reumatizmal perforcohet në faktin që gjykimi i 

ekspertit të kërkohet në rastet e përfituara nga praktika funksionale. Kështu që 

legjimiteti i saj do të kërkojë vite për t‟u përfunduar. Dëshmitarët ekspertë janë të 

vështirë, nëse doktorëve do t‟u duhet që të gjykojnë e të vendosin Në se kolegët janë 

në faj. Ekzaktësisht  gjetja e shkakut të kësaj vështirësie në raste të tilla zgjat me vite 

të tëra. Pavarësisht nga vështirësitë, 80% e çështjeve janë fituar nga paditësit. 

(Figyelonet 2005). Kjo është kundër natyrës së sjelljes intuitive. Sistemi i praktikave 

hungareze bazohet në një grumbullim provash për doktorin. Ai ose ajo duhet të 

provojnë që nuk kanë neglizhuar në rastin e ndodhjes së një ngjarjeje të pafavorshme. 

Kostoja e praktikave të keqtrajtimeve është forca nxitëse për shqyrtimin e gabimit 

mjekësor dhe të kufizimeve të tjera. Rekordi për një rast të vetëm është  400,000 

Euro. Ka afërsisht 300 raste te tilla në një  vit në Hungari, dhe tendenca është në 

rritje.  

Siguracionet e besueshme janë bërë të vështira dhe të pamjaftueshme për këtë 

magnitudë. Spitalet kanë detyrimin që të kenë siguracione të besueshme. Siguracioni 

i besueshëm është i pamjaftueshëm në rastet kur mbulon deri në 20,000 Euro për 

çështje dëmtimi dhe një maksimum prej 40,000 Euro në vit për spitalet. Si një 

femomen shtesë kujdesi shëndetësor është  vështruar si  i zymtë, i dëshpëruar. (Racz, 

Minister of Health 2005). (Ky është një deklarim i thjeshtë kur 61% janë të 
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përcaktuara me praktikën e përgjithshme, 47% me kujdesin për pacientët dhe 36% 

me kujdesin spitalor. Një pjesë e shikon këtë si problematik.  Raport i 2003 TARKI) 

Kujdesi shëndetësor është i organizuar me një model shtetëror siguracioni të 

deklaruar dhe siguruesit janë kryesisht me shumicë të punësuar zyrtarë. Kujdesi 

shëndetësor ka patur arritje menaxhuese në dekadën e fundit, në interes të 

organizmave të kujdesit shëndetësor, financimeve ndaj dhe cilësia ka tregues në 

rritje. Kjo është edhe e përgjithshmja. (Jenei dhe Zupko 2001, Jenei, Hoos dhe Vas 

2003). Organizatat e pacientëve nuk kanë qënë shumë efektive në mbrojtjen e këtyre 

problemeve. Individët në anën tjetër kanë kërkuar nga komisionet parlamentare të 

shëndetit dhe kanë demonstruar kundër mjekëvë të lidhur me problemet shëndetësore 

dhe kundër sistemit aktual mjekësor. Për sa i perket Mediave, raporteve në gabimet 

shëndetësore apo referencave në sistemin e keqtrajtimeve të  ndodhura çdo muaj, 

shihen cdo ditë në shtypin e ditës. Në 2004 pacientë të keqoperuar kanë rezultuar në 

vdekje. Gjysëm viti më vonë, Ministria e Shëndetësise bëri të detyrueshëm skemën e 

identifikimit të pacientëvë për çdo spital. Gabimet janë shqyrtuar në një kornizë të 

një sistemi menaxhues cilësor dhe për më tepër nëse deviacione apo shmangie 

serioze në praktikë shfaqen në një specialitet të caktuar, atëhere vetëm kjo pjese e 

spitalit mund të mbyllet. (Urdhëresë  ministeriale 15/2005). Si rezultat një numër i 

madh spitalesh kanë aplikuar sigurinë e pacientit (Makkai 2006).  

Diskutim për kulturën e jofajësimit. 

Për arsye se kultura e jofajësimit ka një rol bazë në implementimin e sistemit të 

sigurisë së pacientit, është e shëndetëshme që t‟i hidhet një vështrim hetues ngjarjes. 

Argumenti standard për kulturën e jofajësimit është prezent kudo, kështu që edhe një 

pikëpamje kritike duhet që të jetë prezente. Në këtë pikëpamje standarte, faktorët më 

të rëndësishëm për atributin e ngjarjeve të kundërta kur ndodhesh në fazën dështuese, 

janë thellësisht të mishëruara në  psikologjinë njerëzore.  

Reason et al. 2001 ka identifikuar të ashtuquajturën  “sindroma e sistemit vullnetar”, 

e cila raporton atë që: është një grumbull periodik i patologëve të organizuar, të cilët 

paraqesin  disa sisteme më të prekshme të ngjarjeve të pakëndshme sesa të tjerat. 

(Reason etj 2001) Sipas Reason, ka tre veprime patologjike, të cilat përbëjnë 

sindromën.  

Fajësia është sindroma themelore. Fajësia shkaktohet nga ndjekja e hipotezave të 

mëposhtme në botë. Së pari, gabimi  njerëzor  konceptohet si një shpjegim, sqarim, 

jo si një rezultat që ka nevojë të shpjegohet. Atributi i gabimit njerëzor është një 

perceptim i thjeshtë njerëzor. Profesionalja në këtë çështje është budallallëk, e 

pavlerë etj.. Kur dëgjohet profesionalizmi i asaj apo atij atëhere përse ka ndodhur 

gabimi, ndoshta nga faktorë të pakufizuar e kushtëzuar. Faktori i dytë është iluzioni i 

dëshirës së lirë. Problemet individuale ngjajnë me dikë, i cili mund të zgjedhë  

ndërmjet një veprimi korrekt dhe veprimi të gabuar. E treta është pikërisht bota e 

hipotezave. Bazuar tek kjo gjë, duke u rikthyer në kohët e mëparshme, vijmë në 

hipotezën se gjërat e këqija u ndodhin njerëzve të këqinj. Së fundi, paragjykimet 

krijojnë turpin, vetëm atëherë realiteti dhe kompleksiteti i vendimmarrjes ka marrë 
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fund dhe ka humbur. Sipas Reason (2001) kjo rrugë e të parit të gabimeve është e 

gabuar, sepse:  “Institucioni dështon në të mësuarin që gabimi dhe mospërputhja 

shenojnë fillimin e investigimit, dhe jo konkluzionet e saj”. Faktori përcaktues është 

situata në të cilën ka ndodhur ngjarja dhe jo personi. Së dyti, organizata shpërdoron 

kohën duke u përpjekur të ndryshojë sjelljen individuale të profesionistëve, e cila për 

më tepër me ndryshimin e situatës bëhet më e vështirë pas ndodhive të kryera. Turpi 

gjithshtu të drejton tek mohimi. Kjo do të thotë që molla e keqe ka qënë eleminuar 

dhe organizatat nuk kanë patur të dhëna për incidentet e vërteta të ngarjeve të 

pakëndshme. Mohimi ka një efekt më negativ në ngjarje. Ai shkakton një sjellje 

armiqësore në manaxhimin e situatës përballë raportuesve e hartuesve të raporteve. 

Kjo gjë sjell një fytyrë të organizatave patologjike, keqdashje, që shpërthen furishëm, 

shmangja e përgjegjësisë kolektive shëndetësore, duke dhuruar dënimin ose mbulimi 

i gabimeve, dhe duke sjellë dekurajimin e ideve të reja. Shkurt, ata nuk duan ta dinë. 

(Reason 2001, ii24). Pikërisht kur profesioni mjekësor nxjerr deklaratën që mund të 

jenë përgjegjës për gabimet, në të njëjtën mënyrë, pjesa menaxhuese përpiqet 

gjithashtu që ta largojë turpin nga vetja.  

Për shkak se turpi i individit është i padëmshëm, literatura sugjeron një kulturë 

jofajësie në spitale. Kjo do të thotë që gabimet duhet të sillen ashtu siç ndodhin me të 

vërtetë. Një rrugë për arritjen e synimit është nëpërmjet krijimit të sistemit të 

raportimit të gabimeve, ku raportet  janë mbajtur konfidenciale. Kjo do të thotë që 

duhet të jetë i besueshëm stafi n.q.se raporton për gabimet, qofshin të tyre ose të 

kolegëve. Dhe nuk do të ketë ndonjë veprim disiplinor kundër tyre. Qëllimi i këtij 

sistemi raportimi duhet të jetë vetë-raportim.  Në fjalë të tjera është një lloj amnistie, 

falje për gabimet. Për sa i përket kulturës, stafi mund të identifikojë dhe raportojë 

gabimet pa kthim. Frika nga gabimet pa kthim është një nga shkaqet kryesore për 

mosraportimin e gabimeve. Për shembull në Sh.B.A. rastet e paraportuara ishin 50-

96% në 2000 (Barach dhe Small 2000). Kjo është shkaktuar nga kultura e punës 

patologjike, e cila është bazuar në hierarkinë dhe përgjegjësinë individuale për 

pacientin. Në këtë sfond, gabimet nuk janë të njohura, nuk jane të korrigjueshme, dhe 

për rrjedhojë ato janë të ripërsëritshme.   

Në se një mjek  i cili kryen një gabim pushohet nga puna, dikush tjetër mund të bëjë 

të njëjtin gabim nëse nuk do te njihet natyra e implimentimit të sistemit.  

Një kulturë e tillë është bazë për  përmirësimin e sigurisë së pacientit në të gjitha 

marrëveshjet e marrëdhënieve miqësore në siguracionet e pacientëve në spitale, e cila 

do të nënkuptoje që një kulturë pathologjike të jetë tipike në pothuajse të gjitha 

spitalet deri pak vite më parë, me një përjashtim fare të vogël. Në këtë pikëvështrim 

nuk është surprizë, që shumë marrëdhënie miqësore me kulturat ndryshojnë ose 

përpiqen të masin kulturën në disa forma, përpiqen të gjejnë mjete menaxhimi për 

ndryshimin e kulturës. Zakonisht këto marrëdhënie janë raste studimi individuale në 

spital, por në shumë raste bëhen edhe etalone matjeje të kulturës për një tërësi numër 

spitalesh në shtete të ndryshme të SH.B.A. Pikëpamje të tilla kulturore përfshijnë 

“Shmangia e dëmtimeve të parandalueshme në spital sipas sistemit të mos gabuarit 



Siguria e pacientit: Një kornizë e zhvillimit të një politike 
 

 

 69 

në Zelandën e Re si dhe (Davis etj. 2003) dhe kulturen shëndetësore: rezultat i nje 

survejimi mjaft të gjerë e të organizuar në 15 spitale te Kalifornisë. (Singer, Gaba etj. 

2003). Sikur të shihet nga ky këndveshtrim problemi është mjaft i thjeshtë. Eshtë 

hetuar që doktorë, të cilët mund të kryejnë një numër të madh gabimesh sesa 

infermierët, të raportojnë më pak ngjarje sesa infermieret. (Lauton dhe Parker 2002) 

Zoti Waring e përshkruan fenomenin në një mënyrë më sasiore (Waring 2005). Sipas 

studimit të tij “kërkimi demaskon, zbulon përtej punës së bërë me premtimin e 

arritjes së perfeksionit” doktorët lidhen edhe me gabime ndoshta edhe të 

paevitueshme shpesh edhe dimension përfitimi për punën e tyre. (Leape 1999). Eshtë 

konstatuar  që shumica e mjekëve besonin që të gjitha aktivitetet njerëzore kanë qënë 

pronë e gabimeve. (Waring 2005, 1931). E gjitha kjo të çon në  domosdoshmerinë e 

sistemit të raportimit, gjë e cila për gabimet bëhet evidente dhe e pranueshme. 

(Waring 2005, 1932) Për këtë arsye, është e nevojshme të shikosh thellë brënda 

procesit të vendimmarrjes mjekësore dhe pse ka raste për ndërhyrje.  

Në këtë studim mund të përgjithësojmë, jo të fajësojmë kulturën, atëhere kjo gjë 

bëhet e pakuptimtë. Në se profesionistët mjekësorë refuzojnë të shqyrtojë çështje të 

kësaj lloj rëndësie, atëhere koncepti i gabimeve mjekësore mundet shumë mirë të jetë 

i dobishëm si mjet presioni për  personelin mjekësor për të ndryshuar mënyrën e 

punës. Çështja e dytë madhore është refuzimi i burokracisë së kujdesit shëndetësor. 

Ky është një fenomen i mirë dokumentuar dhe është vendimtar për të kuptuar natyrën 

e këtij problemi. “Kur doktorët janë pyetur rreth eksperiencave të tyre për 

pjesëmarrjet në raportimin e incidenteve, përgjigjet e tyre i referohen kohës së tepërt 

që nevojitet për mbushjen e formularëve, dhe do të bënin më mirë ta shpenzonin me 

pacientët ose t‟i shërbenin detyrave, të cilat ishin disi nën nivelin e ekspertëve 

mjekësorë. (Waring 2005, 1932). Përsëri ne kemi një tregues të bukur rreth faktit, që 

prek thellësinë e sistemit. Doktorët e shohin atë, ose veten e tyre, jashtë çdo rregulli 

njerëzor. Prandaj legjitimiteti i vlerësimit të jashtëm është quajtur nje çështje më 

vete. Sa sigurohet praktikisht  legjitimiteti  në syrin e profesionistit? Ndërmjet të 

qënit profesionist dhe mjek, ne do të kthehemi tek pjesa e parë.  

Kjo mund gjithashtu të konsiderohet si perspektivë e fuqisë. Ndërhyrjet manaxheriale 

janë akt i fuqisë. Komuniteti i mjekëve mund të përpiqet të ruajë autoritetin dhe 

fuqinë bazuar në aftësi dhe jo me bindje. Me implikimin e linjave të veprimit aktuale 

ne mund të vëzhgojme mbrojtjen ligjore të raportimit të ngjarjeve të pakëndshme nga 

trupi gjykues. (SH.B.A.) dhe sistemin kombëtar të raportuesve anonime (Danimark, 

Mbretëri e Bashkuar) (Makai 2005b, 2005c). 

Jo fajësia është dhënë në rekomandimin WHO, si dhe (Udhëzuesi për raportim 

2006). Në Hungari kjo jo fajësi nuk është implementuar. Një muaj pas deklaratës së 

Luksemburgut, nje dekret ministror është nxjerrë në Hungari duke filluar që nga 

pjesa monitoruese dhe në rast përsëritje shkuarjen deri në mbylljen e saj. Nga ana 

tjeter mungesa e përgjegjësisë mbizotëron në Hungari në rastet e niveleve të 

profesionistëve. Jo fajësia e kulturës është avokat mbrojtës i sistemit të kujdesit 

shëndetësor, ku ka shumë përgjegjësi profesionale në drejtim të menaxhimit. Në 
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rastin e Hungarisë manaxherët mund të jenë dashamirës dhe shpirtbutë në drejtim të 

gabimeve, prej faktit që ata vetë janë mjek. Përtej jofajësimit dhe sistemit të 

raportimit, literatura dhe praktika tregojnë më së miri rolin e menaxhimit të rriskut në 

sigurinë e pacientit. Ky lloj menaxhimi rrisku ruan asetet financiare të spitaleve me 

investigimin e ngjarjeve në spitale, identifikon procedurat e rrezikut dhe gjen 

alternativa më të sigurta. Si rregull e drejta e manaxhimit zyrtar të rriskut mund te 

jetë e detyrushme për të gjithë spitalet. Kjo ka qënë bërë në Danimark.  

 Çështja kryesore të hapura të kësaj politike është ndryshimi kulturor. Ky është 

problemi më i vështirë, por ai mund të influencohet  nga trainimi dhe edukimi. 

Ndryshimi i kulturës profesioniste është shumë i rëndësishëm dhe element i 

konsumimit të kohës. Në kuptim të ndryshimit të kulturës, në tërësi sociolarizimi i 

procesit të mjekëvë profesionistë duhet të ndryshojë në kulturë atje ku gabimi akoma 

konsiderohet i natyrshëm, por vjen brenda kufijve të ndërhyrjes njerëzore.   

 

Konkluzione.  

Dy hipotezat e para që tregojnë   diferencën ndërmjet perceptimit të publikut dhe 

komunitetit profesional për gabimet janë provuar vetëm analitikisht. Kjo mund të 

provohet vetëm në mënyrë empirike. Hipoteza e dytë kryesore që siguria e 

pacientëvë është bërë një fenomen global duhet gjithashtu të investigohet në shumë 

detaje në të ardhmen. Gabimet mjekësore dhe siguria e pacientëvë janë një problem 

global. Ka një hendek ndërmjet  pritjes së publikut dhe kapacitetit të sistemit 

shëndetësor për të lëvruar drejt ekselencën dhe përkujdesjen. Kjo përputhet në 

mënyrë të përsosur me nocionin e rriskut të shoqërisë, atje ku shoqëria është më afër 

rriskut në vendet që më parë i mendonte të sigurta.  

Si rezultat i problemit praktikat e sigurisë së pacientit janë zhvilluar. Suksesi i tyre 

është jo i qartë. Ka një diferencë të madhe në mënyrën si i shikon komuniteti 

profesional gabimet, si një produkt natyror i punës së tyre, dhe si publiku i percepton 

ato. Mjekësia duhet të lirohet nga gabimet dhe kjo nuk ka qënë bashkërenduar.  

Hipoteza e tretë bazohet në faktin që siguria e pacientit nuk mund të arrihet për më 

tepër nga lejimi i komunitetit profesional të shkoj në rrugën e vet ose nga masat 

burokratike plotësuese ose sistemi i dhimjeve raumatizmale. 

E ashtuquajtura dhimbje roumatizmale përdoret sepse në sistemin e dhimjeve 

raumatizmale profesionistët janë të frikësuar të diskutojnë gabimet, dhe për këtë ata 

janë gati t‟i përsërisin ato. Profesionistët kanë një pozicion rezistence kundër 

ndërhyrjeve burokratike dhe nuk janë jo të gatshëm të  shqyrtojnë problemet e 

gabimeve mjekësore. Kjo tregon që nuk duket të ketë zgjidhje për këto probleme. 

N.q.se diçka duket si një incident nga publiku ai mund të duket i natyrshëm nga 

profesionistët dhe nuk raportohet. Një tjetër shkak mund të jetë liria jo e madhe e 

bashkëpunimit të profesionistëve në kuadër të paraqitjes së fuqisë aktuale. Në këtë 

mjedis ndryshimi i kulturës profesionale duket se do të ndodhë në të ardhmen e 

largët. Axhenda e mëtejshme e këtyre kërkimeve mund të jetë një investigim empirik 
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në një sërë vendesh Europiane në termat si të menaxhohen gabimet mjekësore dhe 

efektshmëria e sigurisë së pacientit. 
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Evropianizimi i Arsimit të Lartë në Fushën e Shkencave 

Administrative në Rumani 
Lucica Matei

1 

 

Përmbledhje 
Dokumenti ka për qëllim të prezantojë disa aspekte lidhur me Evropianizimin e arsimit të 

lartë në fushën e shkencave administrative në Rumani. Evropianizimi si një proces global në 

hapësirën Evropiane është paqyruar qartë në fushën e arsimit të lartë, duke u mbështetur dhe 

promovuar nga një kuadër ligjor specifik  si dhe nga mekanizmat institucionale përkatëse. 

Që nga viti 2005, në zbatim të dispozitave të Deklaratës së Bolonjës, i gjithë konfiguracioni i 

arsimit të lartë në Rumani ka ndryshuar tërësisht.  

Duke u bazuar në studimet gjithëpërfshirëse empirike, dokumenti përkatës përafron dhe 

paraqet njëherësh “Shkallën e Evropianizimit” të përmbajtjes për procesin e arsimit në ciklet 

niveli i parë, master dhe studime doktorature në shkencat administrative dhe perceptimin 

social të fenomenit, nevojave për trajnim për secilin cikël akademik, si dhe përcaktimin e 

gradave në fushën e shkencave administrative në tregun e punës. 

Të dhënat dhe rezultatet nga dokumenti sigurojnë bazën e analizës krahasuese të arsimit në 

shkencat administrative në disa organizata anëtare të NISPAcee dhe mundësinë për zhvillim 

të mëtejshëm për disa kërkime rajonale dhe debate mbi këtë temë. Disa rezultate të kërkimit 

janë prezantuar gjithashtu në Konferencën Vjetore të Grupit Evropian të Administrimit 

Publik. Kapitulli: “Administrimi Publik dhe Mësimdhënia. Dokumenti paraqet hyrjen në këtë 

dokument, më pas diskutimet e bëra për strukturën e seksionit të përmendur. 

 

1. Parathënie 

1.1 Çështje të përgjithëshme 
Arsimi i lartë është duke ndryshuar krejtesisht. Ndryshimet kanë filluar dhe vazhdojnë në 

stade të ndryshme të zhvillimit shoqëror. Në ditët e sotme, preokupimi më i madh i 

aktorëve përgjegjës për zhvillimin e arsimit në nivel Evropian, në kuptimin e proceseve 

të mëdha të ndryshimit, globalizimit, evropianizimit dhe njohurive bazë shoqërore, është 

të kontribojnë për arritjen e objektivave të rëndësishme të Strategjisë së Lisbonës (2002), 

për t‟a bërë Bashkimin Evropian më tepër konkurues në njohuritë bazë ekonomike në 

vitin 2010. Universiteti ka për mision të kultivojë qëndrime, të transmetojë njohuri, të 

trajnojë specialistë në mënyrë që të vërtetojë cilësinë e arsimit të lartë në kuptimin e 

domosdoshmërisë ekonomike dhe politike që i japim shtysë “një bashkimi të ngushtë” 

midis shteteve Evropiane. Universitetet i përgjigjen kërkesave për zhvillin social–

ekonomik të BE nëpërmjet njohurive dhe përshtatjes për arsimin specifik dhe nevojave 

për trajnime. 

Në këtë kuptim, është diskutuar shumë shpesh Evropianizimi si një proces  ose  një 

“formë” e një sistemi, zonë gjeografike, fusha e aktivitetit të sektorit, shërbime publike 

etj me “përmasat” e Bashkimit Evropian. Por, Evropianizimi është një shërbim publik 

kur ne gjejmë shërbimin e arsimit, vendosur në zonën e vet Evropiane, nën ndikimin e 

efekteve të procesit të Evropianizimit sipas politikave publike Evropiane-politikave 
arsimore- subjekt i efekteve institucionale dhe sociale njëkohësisht dhe ndryshimeve të 

                                                 
1 Fakulteti i Administrimit Publik, Shkolla Kombëtare e Shkencave Politike dhe Administrimit Publik, 
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vazhdueshme. Kështu, eropianizimi i arsimit të lartë paraqet rezultatin e veprimit të 

drejtpërdrejtë politik. Specifikimi i Evropianizimit të arsimit të lartë është siguruar prej 

përmasave të ndryshimeve politike dhe institucionale kombëtare të shteteve anëtare të 

Bashkimit Evropian dhe vendeve kandidate, dhe është mbështetur nëpërmjet 

veprimtarive që zbatojnë “Deklaratën e Bolonjës” (1999) në krijimin e një zone të 

përbashkët evropiane për arsimin e lartë prej 2010, me qëllim që të përkrah gadishmërinë 

qytetare, për të rritur konkurencën e arsimit të lartë Evropian. Procesi i Evropianizimi të 

arsimit të lartë ka shqetësuar politikanët nga prej 1950-s, kur janë miratuar dokumentat 

mbi ekuivalentimin e diplomave (konventa Evropiane e ekuvalentimit të diplomave 

1953, protokolli shtesë 1954, Konventa Evropiane për ekuivalentimin e periudhave të 

studimeve akademike 1956, Konventa Evropiane për njohje akademike të kualifikimeve 

akademike 1959). Në të njejtën kohë ne përmendim momentet e mëposhtëme: 

 Konventa për njohjen e studimeve dhe diplomave në arsimin e lartë në shtetet e 

rajonit të Evropës të UNESCO në 1979; 

 Traktati i Maastrichtit (1992) i cakton EU përgjegjësinë për arsim dhe 

veçanërisht për arsimin e lartë. 

 Deklarata e përbashkët në lidhje me harmonizimin e sistemit të arsimit të lartë 

Evropian, Sorbonë, 25 Maj 1998; 

 Deklarata e Bolonjës në 19 Qershor 1999 mbi përcaktimin e “Zonës Evropiane 

të arsimit të lartë”; 

 Komunikata e Pragës e ministrave përkatës për arsimin e lartë 2001; 

 Komunikata e Konferencës së ministrave përkatës për arsimin e lartë, Berlin, 

2003. 

Sidoqoftë propozimi ynë nuk përpiqet të prezantojë modele dhe koncepte nga literaturat e 

specializuara mbi Evropianizimin, efektet dhe përmasat e tij por për të identifikuar disa 

efekte të Evropianizimit në nivelin e arsimit të lartë dhe integrimin e mundshëm duke 

përfshirë një tregues të përshtatshëm. Në këtë dokument, ne do të studiojmë çfarë ndodhi 

në arsimin e lartë në Rumani, veçanërisht në shkencat administrative, një model 

relativisht i vogël, lidhur me sistemin arsimor, duke përfshirë Evropianizimin e tij. 

 

1.2 Kuadri ligjor i Rumanisë. 

Arsimi i lartë rumun provoi hapjen dhe fleksibilitetin në lidhje me procesin e Bolonjës 

dhe integrimin e tij brenda zonës Evropiane të arsimit të lartë. 

Procesi i Bolonjës nisur dhe mbështetur njëkohësisht nga Deklarata e Përbashkët e 

ministrave të arsimit të Evropës, që ranë dakort në Bolonjë më 19 Qershor 1999, në të 

cilën Rumania ishte palë nënshkruese, dhe nga aktet normative zyrtare (Ligji nr 288, datë 

24 Qershor 2004 “Mbi organizimin e studimeve universitare dhe Ligji nr, 287, datë 24 

Qershor 2004 “Mbi bashkëpunimin akademik”), është karakterizuar nga 6 udhëzime dhe 

njohje diplomash: 

a) Lehtësimin e ekuivalentimit dhe njohjes së diplomave ; 

b) Futjen e një sistemi bazuar në dy ciklet e njëpasnjëshme ; 
c) Zbatimin e një sistemi tranferimi kreditesh; 

d) Lehtësimin e lëvizshmërisë për studentët, pedagogët dhe studiuesit. 

e) Promovimin e bashkëpunimit Evropian në fushën e cilësisë. 
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f) Promovimin e përmasave Evropiane në arsimin e lartë. 

Konventat e miratuara në Sistemin Evropian të Transferimit të Krediteve dhe  sistemin 
kombëtar.  

1. Konventa e shpërndarjes së krediteve: vitit studimor, me një shtrirje nga 36-40 

javë i janë dhënë 60 kredite, 30 kredite/semestër, në qoftë se ato janë të 

barabartë. Kreditet janë shpërndarë në lëndë dhe aktivitete të vlerësuara si të 

pavarura. Kreditet janë shpërndarë si vlerë totale, me ndarje prej 0.5. 

2. Konventa e standartit studentor: një student standart studion 40 orë/javë; 

Volumi vjetor i punës është 1500-1600 orë (36-40 javë). Në sistemin kombëtar 

rekomandohet një volum vjetor pune prej 1500 orësh dhe një shpërndarje e 

krediteve për 25 orë studimi. 

3. Konventa e bursës: kreditet e shpërndara në një lëndë i caktohen plotësisht 

studentit së bashku me rezultatet e vlerësimit (notën), në qoftë se  kushti i 

diplomimit është ai i duhuri. 

4. Konventa e publicitetit: të gjithë elementët që përbëjnë kurrikulën dhe lëndët, që 

do të thotë kërkesat paraprake, përmbajtjet, objektivat, shpërndarjen e krediteve, 

metodat e trajnimeve dhe vlerësimi janë publike (moderne, të aksesueshme dhe 

në internet). 

5. Konventa e transferueshmërisë: të gjitha kreditet sigurohen në institucionet e 

njohura dhe programet janë të miratuara dhe plotësisht të trasnferueshme në 

institucione dhe programe të tjera, në qoftë se  përmbajtja e tyre dhe përfundimi 

janë të përshtatëshme me programin aktual. Në qoftë se pjesmarrësit arrijnë një 

marrëveshje/kontratë studimi lidhur me modelin ECTS, ai ka fuqi ligjore. 

Autonomia akademike ka mundësuar universitetet rumune për të zhvilluar strategjitë e 

tyre lidhur me përafrimin e procesit të Bolonjës. 

 

2. Objektivat dhe metodat kërkimore 
2.1 Objektivat 

Studiuesit aktual synojnë të arrijnë objektivat e mëposhtëme: 

 Analizë krahasuese, nga pikëpamja e Evropianizimit të arsimit të lartë, të 

shkallës së Evropianizimit, reflektimin në përmbajtjen e procesit arsimor për 

studimet akademike universitare në fushën e shkencave administrative në 

Rumani; 

 Rasti studimor mbi Evropianizimin e programeve akademike në master dhe 

doktoraturë në Shkollën Kombëtare të Studimeve Politike dhe Administrimit 

Publik (SNSPA), Bukuresht; 

 Alternativa në favor të këtyre objektivave rezulton nga një rritje e arsimit të lartë 

në shkencat administrative përsa i takon ciklit akademik studentor në 10 vitet e 

fundit nga njëra anë dhe pozicionit udhëheqës të SNSPA në fushën e studimeve 

akademike master dhe doktoraturë
2
 nga ana tjetër. 

 

                                                 
2 SNSPA u krijua në vitin 1990 dhe misjoni i saj ishte të organizonte vetëm studimet pas diplomimit, në 

atë kohë studime master; që prej vitit 2001 ajo është institucioni i vetëm në Rumani që organizon 

studimet e doktoraturës në fushën e shkencave administrative. 



Pjesa I 
 

 

 76 

2.2 Metodologjia kërkimore 

Arritja e objektivit të parë është bazuar në një studim krahasues të përmbajtjes të 

programeve akademike arsimore universitare në shkencat administrative, kërkimi është 

orientuar në dy drejtime: 

1. Theksimi i shkallës së Evropianizimit duke vlerësuar lidhjen midis volumit të 

njohurive të shpërndara nëpër lënde me përmbajtje Evropiane dhe volumit total 

të njohurive të nevojshme për diplomimin në shkencat administrative. 

2. Analiza statistikore e shkallës së përputhjes së kurikulës ndërmjet programeve të 

ndryshme të studimeve akademike universitare organizuar nga universitetet 

përfaqësuese në Rumani, analiza që bazohen në kritere të formuluara dhe 

përdorura në praktikat Evropiane. 

Objektivi i dytë do të marr parasysh një paraqitje nga strategjia e programeve akademike 

master dhe doktoraturë zhvilluar në SNSPA, dhe një vlerësim të perceptimit social mbi 

përfitimet e tij.  

Kështu për të dy objektivat ne vepruam si më poshtë: 

 Kërkim në përmbajtjen e kurrikulave për programet akademike universitare në 

shkencat administrative në 11 universitetet përfaqësuese në Rumani. 

 Vlerësimi, mbi një bazë statistikore, të raportit midis volumit të kohës ose 

transferimit të krediteve, shpërndarjes në lëndë me përmbajtje Evropiane dhe 

lëndëve të tjera; 

 Nga pikëpamja e analizës statistikore të shkallës së përputhjes së kurrikulave, ne 

përdorëm 6 kritere, të shkëputura nga raporte të specializuara të përdorura në 

vlerësimin dhe akreditimin e programeve Evropiane në shkencat administrative
3
. 

Këto kritere specifike për programin e shkencave administrative, të nevojshme 

për edukimin e të diplomuarve në fushën e shkencave administrative shoqërojnë 

një variabël statistikor të pavarur në çdo zonë. 

 U bazuam mbi kurrikula, vlerësimin statisikor të volumit të njohurive të 

nevojshme për të përshkruar secilin kriter dhe arritjen e lidhjeve midis 

përmbajtjes së programeve në 11 universitetet e analizuara, përdorimit të 

metodave të SPSS, bazuar në mesataret e variablave të pavarur. 

 Interpretimin e rezultateve statistikore. 

 U bazuam në një pyetësor, duke konceptuar dhe hartuar një studim që synonte 

vlerësimin e perceptimit social të Evropianizimit të programeve master dhe 

doktoraturë, së bashku me një analizë të përmbajtjes së tyre në SNSPA. 

 Pyetësorët u hartuan nga specialistët e fushës. 

 Intervistave në nivel grupi (të diplomuarit në kurse afat-shkurtra në çështjet 

Evropiane); 

 

Modeli 

Për objektivin e parë, modeli perfshin 11 universitete duke siguruar shembullin tipik, për 

çështjen në studim. Kur ne themi këtë gjë, ne kemi marrë në konsideratë një seri kushtesh 

                                                 
3 Ne i referohemi Raportit të Komitetit të Administrimit Publik të Shoqates së universiteteve në 

Hollande, versioni gjerman (VSNU), Qershor 1998, gjithashtu duke përfshirë “Parimet bazë për 

Administrimin Publik”, http://wwweapaa.org/archive/1999/basics.html 
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dhe karakteristikash të sistemit të arsimit të lartë rumun në fushën e shkencave 

administrative, duke përfshirë 27 universitete publike dhe 21 universitete private
4
. 

Megjithatë, modeli i zgjedhur mbulon 22.9% të këtyre universiteteve, duke paraqitur 

karakteristikat e mëposhtëme: 

 9 janë universitete publike dhe 2 janë universitete private; 

 universitete (Akademia e Studimeve Ekonomike, Bukuresht (ASE), Universiteti 

“Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca (UBB), Universiteti “Lucian Blaga”, Sibiu (ULB) 

janë njohur si universitete me traditë në fushën e shkencave sociale, duke 

zhvilluar programe të shkencave administrative bazuar në eksperiencën e njohur 

në: fushën ekonomike(ASE), shkenca politike (UBB), ose shkenca juridike 

(ULB).) 

 universitete (Shkolla Kombëtare për Studime Politike dhe Administrim Publik 

(SNSPA), Universiteti “1 Dhjetor 1918”, Alba Iulia (UAI), “Gheorghe Cristea” 

Universiteti Rumun i Shkencave dhe Arteve Bukuresht (UGC), dhe  Universiteti 

“Spiru Haret”(USH) janë hapur pas vitit 1990.) 

 universitete (Universiteti “Stefan cel Mare” në  Suceava  (USMVSv), 

Universiteti  Oradea (UO)., Universiteti “Petru Maior” ne Targu Mures 

(UPMTgM), Universiteti “Ovidius” në Kostanta (UOCt)) kanë zhvilluar 

programe në shkencat administrative, duke i plotësuar edhe me programe të tjera 

jo të detyrueshme në fushën e shkencave sociale. 

 Universitetet mbulojnë rajonet historike, duke qënë përfaqësuese të qendrave 

akademike me tradita në Rumani. 

 ¾ e numrit total të subjekteve janë të punësuarit e sektorit publik, nga të cilët 

40.4 % mbajnë poste manaxhimi në shërbimin civil. 

 64% e subjekteve kanë punuar jo më tepër se 10 vjet, një tregues që lidhet me 

moshën e tyre nën 35 vjec (55.1%) ; 

 Karakteristika e nivelit të trajnimit të modelit, më shumë se 80% jane diplomuar 

në studime akademike, BA, MA, ose Ph.D. 

 Nqs ne interpretojmë moshën e prezantuar të modelit ne mund të themi se 

sektori publik në Rumani është i ri, duke u mbështetur nga fakti që 4.7% janë 

mbi 50 vjec, pjesa më e madhe i takojnë  klasës 18-35 vjec (më shumë se gjysma 

e numrit total të subjekteve). 

 Mjedisi arsimor është shumë femëror, ne kemi vërejtur se modeli ynë është 

prezantuar nga femra, në 58.7%. 

 Modeli për pyetësorët e përgatitur përbëhet nga 500 subjekte, 450 prej të cilëve 

janë respondent të vlefshëm, dhe  për të  intervistuarit në nivel grupi, modeli 

përbëhet nga 60 qytetarë të ndryshëm ; Modeli mbulon 54% të të gjithë të 

diplomuarve të vitit 2006. Gabimi i vlerësimit të parametrave në nivelin e 

SNSPA shkon më pak se 2 %. 

 Periudha e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave ishte Janar– Korrik 2006. 

Target grupet e kërkimit: 
1. studentët e masterit (kurse me kohë të plotë dhe kurse të mësimit në distancë); 

                                                 
4 burimi: http;//www.edu.ro 
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2. studentet e viteve të para, të dyta dhe të treta, të specialitetit “Administrim 

Publik” (kurse me kohë të plotë); 

3. studentët e vitit të tretë të specialitetit « Administrim Evropian » (kurse me kohë 

të plotë); 

4. të diplomuarit e studimeve akademike dhe studimeve master (kurse me kohë të 

plotë dhe të mësimit në distancë) 

5. studentet e doktoraturës në “Shkenca Administrative”; 

6. qytetarë të ndryshëm dhe të punësuar në administratën publike qëndrore dhe 

lokale, rekrutë të programeve me kohë të pjesëshme, organizuar nga Qendra e 

Trajnimeve e Administrates Publike  (TCPA) dhe nga Fakulteti i Administrimit 

Publik (FPA) i SNSPA-se; 

7. studentë, përfitues të transferimeve dhe bursave të programeve, SOCRATES, 

ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, UNIDEM, TEMPUS. 

8. stafi pedagogjik i perfshirë në procesin reformues të arsimit të lartë. 

 

3. Shkalla e Evropianizimit  e përmbajtjes së kurrikulave 
Sipas mendimit tonë, elementet specifik të mëposhtëm mund të konsiderohen si të 

përshtatshëm për të shprehur shkallën e Evropianizimit të arsimit të lartë në shkencat e 

administrimit në Rumani. 

a) Shkalla e hapjes drejt studimeve Evropiane 

 Variablat që i përkasin kësaj kategorie janë si më poshtë: 

 Lëndët kanë në temat e tyre një nga çështjet që lidhet me Bashkimin Evropian. 

 Pesha që ato zënë në total, lidhet me lëndë të detyrueshme ose fakultative (me 

zgjedhje). 

 Numri i orëve shpërndahet sipas kurrikulave; 

 Shkalla e lëvizshmërisë së studenteve në ciklet e studimeve akademike të arsimit 

të lartë në zonën Evropiane. 

 Shkalla e lëvizshmërisë së stafit pedagogjik në arsimin e lartë në Zonën 

Evropiane. 

a) Aftësia e përvetësimit të fondeve Evropiane të caktuara për arsimin e lartë. 

Variablat që i përkasin kësaj kategorie janë si më poshtë: 

 Numri i kontratave institucionale të SNSPA-FPA përfshirë programet 

SOCRATES-ERASMUS dhe vlerat e tyre. 

 Numri i projekteve të SNSPA-FPA përfshirë programet LEONARDO DA 

VINCI dhe vlerat e tyre. 

 Numri i kontratave institucionale të SNSPA-FPA brenda Veprimit “Jean 

Monnet” dhe vlerën e tyre. 

 Numrin e kontratave institucionale të kërkimit shkencor të SNSPA-FPA. 

b) Aftesia e organizimit të veprimtarive shkencore përfshirë temat Evropiane 

Variablat që i përkasin kësaj kategorie janë si më poshtë: 

 Veprimtaritë shkencore përfshirë pjesmarrje ndërkombëtare; 

 Veprimtaritë shkencore përfshirë veçoritë ciklike ; 

 Vizita studimore dhe periudha trajnimi për studenëet e huaj ; 

 Veprimtari shkencore kombëtare; 
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 Shkolla verore. 

d) Aftësi institucionale  
Variablat që i përkasin kësaj kategorie janë si më poshtë: 

 Numri i stafit akademik që shpjegojnë lëndet me temë rreth bashkimit 

Evropian; 

 Numri i  stafit akademik që shpjegojnë në gjuhe të huaj; 

 Numri i studenteve të huaj që studiojnë në universitet/fakultet; 

 Numri i studenteve të regjistruar në universitet/fakultet për specializim në 

studime Evropiane; 

e) Nivel i interesimit të siguruar nga institucione publike dhe private në lidhje me 

projektet arsimore të SNSPA-FPA në administrimin Evropian. 
 

3.1 Përmbajtja Evropiane e programeve arsimore me specialitet «Administrim 

Publik» 

Nga njëra anë në analizat e kurrikulës, ne kemi synuar të theksojmë shkallën e hapjes 

drejt studimeve Evropiane, nëpërmjet paraqitjes së lëndëve me temë Evropiane, numrin e 

shpërndarjes së orëve për këto lëndë dhe kreditet përkatëse, kategorinë që ato i perkasin 

si të detyrueshme (cd), fakultative (od) ose lëndë të ndërthurura (ad), raportin midis 

numrit të orëve të shpërndara (kurse, seminare, laboratore, projekte dhe studime 

individuale) dhe numrit total të orëve/javëve, dhe nga ana tjetër njoftimin rreth burimeve 

për shpërndarjen e programeve. 

Studimi rreth lëndëve që u përafrohen çështjeve Evropiane për specialitetin 

«Administrim Publik» (AP) e vë theksin në aspektet e mëposhtëme: 

1. Është e parëndësishme paraqitja në kurrikul për vitin e parë akademik. Një lëndë e 

grupit të lëndëve të detyrueshme (« Simion Barnutju » Fakulteti Juridik i 

Universitetit « Lucian Blaga » Sibiu, ose Fakulteti i Administrimit Publik  i 

SNSPA) ose në grupin  e lëndëve fakultative ( Universiteti « Petru Maior »  në 

Targu Mures i Fakultetit Ekonomik, Shkencat Ligjore dhe Ekonomike,ose në 

Universitetin e « Spiru Haret », Fakulteti i Drejtesisë). 

2. Në studimet e fakultetit janë ato lëndë që  fillojnë në vitin e dytë akademik dhe 

vazhdojnë edhe në vitin e tretë (Universiteti « Babes-Bolyai », Fakulteti i 

Shkencave Politike, Administrative dhe Komunikimit,Universiteti « Stefan cel 

Mare » Suceava, fakulteti i Shkencave Ligjore) ose vetëm në vitin  e tretë 

(Akademia e Studimeve Ekonomike, Bukuresht, Fakulteti Manaxhimit, 

Universiteti « 1 Dhjetori 1918» , Alba Iulia, Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave 

Sociale, Universiteti «Ovidus», Constanta, Fakultet i Drejtësisë dhe Shkencave 

Sociale, Fakulteti i Administrimit Publik, Universtiteti «Gh.Cristea». 

3. Ne gjetëm nje situatë të veçantë në specialitetin e «Administrimit Evropian» (AE), 

ku këto çështje përfaqësonin 83.33% në vitin e tretë akademik  nga totali i lëndëve 

të studiuara në ciklin e parë (SNSPA, Fakulteti i Administrimit publik). Ne vumë 

re se ekziston një fushë e përbashkët  e studimeve për semestrin e parë nga tre 

semestrat e ciklit të parë për të gjitha specialitetet e përbashkëta, nje fakt i shfaqur  

gjithashtu nga shkalla e barabartë e Evropianizimit  për të dy specialitetet në vitin 

e parë akademik. 
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4. Llogaritjet e Shkallës së Evropianizimit (ED), shpjegojnë se raporti midis lëndëve 

me përmbajtje Evropiane (Ed) dhe totalit të të gjithë lëndëve në një semester 

(lëndë të detyrueshme + lëndë fakultative) (Tabela 1), parashikojnë situatat e 

mëposhtëme: 

 Tabela 1 
Universiteti Lëndë të detyrueshme Lëndë fakultative ED Shkalla e 

Evropianizimi 

Nr cd/ 

oret  

Nr 

Ed/oret  

Nr od/ oret Nr Ed/ 

oret 

Koha 

mesat. [%] 

Lendet 

mesatare [%] 

ASE Semestri 1 7/22 - 2/4 - - - 

Semestri 2 7/22 - 2/4 - - - 

Semestri 3 7/22 - 2/4 - - - 

Semestri 4 8/24 - 1/22 - - - 

Semestri 5 5/24 1/3 2/4 1/2 17.85 28.57 

Semestri 6 5/24 1/2 2/2 - 7.6 14.28 

UBB Semestri 1 7/21 - - - - - 

Semestri 2 7/23 - - - - - 

Semestri 3 7/23 1/2 - - 8.69 14.28 

Semestri 4 6/23 1/4 3/11 - 2.94 11.11 

Semestri 5 5/24 - 2/8 - - - 

Semestri 6 3/16 1/4 3/12 - 14.28 16.66 

SNSPA 

Semestri 1 

7/22 - -  - - 

Semestri 2 6/23 1/3 - - 13.04 16.66 

Semestri 3 6/20 - - - - - 

Semestri 4 3/22 - 2/6 - - - 

Semestri 5 3/10 - 3/9 - - - 

Semestri 6 2/6 - 3/9 - - - 

Universiteti 

«Lucian Blaga» 

Sibiu Semestri 1 

8/24 - 1/2 - - - 

Semestri 2 8/24 - 1/1 - - - 

Semestri 3 7/22 - 1/2 - - - 

Semestri 4 9/22 1/3 1/2 - 13.63 10 

Semestri 5 9/22 1/2 1/2 - 8.33 10 

Semestri 6 7/22 2/6 1/2 1/2 - - 

Universiteti «Stefan 

cel Mare» Suceava 

Semestri 1 

8/28 - - - - - 

Semestri 2 8/28 - - - - - 

Semestri 3 7/21 - 1/4 1/4 16 12.5 

Semestri 4 6/22 - 2/6 - - - 

Semestri 5 6/20 1/3 - - 15 16.66 

Semestri 6 6/23 1/4 1/3 - 15.38 14.28 

Universiteti 

OradeaSemestri 1 

6/19 - 4/8 - - - 

Semestri 2 6/16 1/4 4/8 - 16.66 10 

Semestri 3 6/16 1/4 4/8 1/4 33.33 20 

Semestri 4 6/16 - 4/8 1/4 16.66 10 

Semestri 5 4/17 - 4/8 - - - 
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Semestri 6 4/17 1/4 4/8 3/6 40 50 

Universiteti «1 

Dhjetor 1918» Alba 

Iulia, Semestri 1 

6/22 - 1/3 - - - 

Semestri 2 6/20 - 1/3 - - - 

Semestri 3 6/20 - 1/3 - - - 

Semestri 4 6/21 - 1/3 - - - 

Semestri 5 4/16 - 1/3 - - - 

Semestri 6 4/16 1/4 1/3 - 21.10 20 

Universiteti « Petru 

Maior » Targu 

Mures Semestri 1 

6/18 - 2/5 - - - 

Semestri 2 7/21 - 1/3 1/3 12.5 12.5 

Semestri 3 6/21 1/3 1/3 - 12.5 14.28 

Semestri 4 7/20 - 2/5 1/3 12 11.11 

Semestri 5 5/16 - 2/6 2/6 27.27 28.27 

Semestri 6 5/19 - 1/3 1/3 13.63 16.66 

Universiteti«Spiru 

Haret »Semestri 1 

6/17 - 1/2.5 1/2.5 12.82 14.28 

Semestri 2 6/20 1.25 - - 12.5 16.66 

Semestri 3 6/17.5 - 1.2.5 1.2.5 12.5 14.28 

Semestri 4 7/20 - - - - - 

Semestri 5 6/19.5 - - - - - 

Semestri 6 5/15.5 1/1.3 1/1.3 - 18.42 16.66 

Universiteti 

«Gheorghe 

Cristea»Semestri 1 

6/15 - 2/5 - - - 

Semestri 2 7/22 - 1/2 - - - 

Semestri 3 6/16 - 2/5 - - - 

Semestri 4 5/15 - 2/6 - - - 

Semestri 5 6/18 - 2/5 1/3 13.04 12.5 

Semestri 6 5/17 - 1/2 - - - 

cd- compulsory disciplines (lëndë të detyrueshme) 

od- optional disciplines (lëndë fakultative) 

ED- Evropian Degree (Shkalla e Euripianizimit) 

 
a. Duke pranuar  se qëllimi i aktorëve institucional arsimor është të ofrojnë dhe 

përhapin njohuri, ne vërejmë një prag të numrit të lëndëve (të detyrueshme 

dhe fakultative) midis min 7 dhe max 10 lëndëve, ku mesatarja e orëve të 

shpërndara për lëndë është 2 orë/javë. 

b. Ndryshimi i programit mësimor paraqet një lidhje, përfundimtare jo vetëm për 

aplikimin e sistemit 3-2-3, por edhe për momentin e integrimit në bashkimin 

Evropian gjithashtu, kështu duke përcaktuar përfshirjen e lëndëve mbi 

studimet Evropiane dhe rritjen progresive të tyre në vitin e  fundit akademik 

ose në specialitetet Evropiane. 

c. Në lidhje me zhvillimin e lëndëve rreth studimeve Evropiane, (ED) Shkalla e 

Evropianizimit ka sjellë raporte të tjera midis min 10  (universiteti « Lucian 

Blaga », Sibiu, Universiteti « Oradea) dhe max 28.57 (ASE, Universiteti 

«Petru Maior», Targu Mures). Mesatarja për universitetet e tjera ka një vlerë 
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prej 16.47, duke sjellë një zhvillim interesant  në Universitetin Oradea, ku në 

semestrin e dytë të vitit të tretë akademik, gjysma e lëndëve ka temë 

Evropiane. Një rast tjetër është ai i Universitetit Targu Mures, ku ekziston një 

preokupim i vazhdueshëm për studimin e  lëndëve me temë Evropiane që prej 

semestrit të dytë të vitit të parë akademik. 

 

3.2.  Shkalla e përputhjes së progrmamit mësimor 

Nga pikëpamja e përmbajtjes së programit mësimor, kërkimi synon të vlerësojë, se në 

çfarë mënyre programet e studimeve akademike universitare  në shkencat administrative 

janë duke integruar njohuritë e fushës në administrim publik. Siç e përmendëm edhe më 

sipër idetë bazë janë përfshirë në «Parimet Bazë të Administrimit Publik», publikuar nga 

EAPAA (1998), përshtatja e të cilit ka shoqëruar përkufizimin e 6 variablave të 

pavaruara. 

Prandaj, variablat e pavarur që do të përdoren në analizën krahasuase statistikore
5
 janë si 

më poshtë: 

X1: njohuri rreth shoqërisë; 

X2: njohuri rreth sistemit politik; 

X3: njohuri rreth administrimit publik dhe politikave qeverisëse; 

X4: njohuri rreth organizatave burokratike dhe manaxhimit të tyre; 

X5: njohuri rreth metodave dhe teknikave të manaxhimit qeveritar; 

X6: njohuri rreth metodave dhe teknikave të komunikimit në administrimin publik; 

Bazuar në këto fusha njohurish duke vënë theksin në burimin e përmëndur, për secilin 

nga variablat e pavarur, do të përcaktohen një numër çështjesh, shprehjet sasiore të të 

cilave do të përshkruajnë programin akademik të studimeve në shkencat administrative 

në 11 universitetet që janë nën studim. Për çdo çështje, niveli optimal i njohurive do të 

përcaktohet mbi bazën e një mesatareje të arritëshme (m) në të gjithë modelin. Kur 

kurikulës të një programi  i korrespondon një numër më i madh kohe, ajo shpëndahet për 

një çështje dhe më pas për mesataren e çështjes, rezultati i marrë do të përcaktohet nga 

llogaritjet statistikore duke zbritur diferencën midis mesatares dhe nivelit të arritur (m-

dX=m- Xm ). Në fund për çdo universitet, ne do t sigurojmë vlerat mesatare, që do ti 

korrespondojnë çdo variabli të pavarur, duke paraqitur në fakt vlerat mesatare të 

çështjeve përkatëse.Analizat statistikore të plota janë konceptuar dhe zbatuar, duke u 

nisur nga një volum pune prej 24 orë aktiviteti mësimor/javë. 

3.2.1 Data baza. 

Të dhënat e mëposhtëme janë marë nga kurrikula
6
 dhe për secilin variabël të pavarur, 

janë përcaktuar volumet e aktiviteteve javore me studentët; Duke dashur të sigurojmë një 

kuadër unik për analizat e 24orëve/javë, është e nevojshme të përdorim koeficiente unik 

në mënyrë që të përshtatim volumin e aktivitetit duke e përcaktuar atë 24 orë për të gjitha 

universitetet. Përshkrimi lidhur me përmbajtjen e secilit variabël pasohet, nga një version 

i përshtatur, nga Prof. Dr. Rudolf Maes në «Parimet Bazë për Administrimit Publik». 

 

                                                 
5
 EAPAA. 1998. «parimet bazë për Administrimin Publik» 

6
 http://www.edu.ro 



 
Tabela 2 

Analiza statistikore për variablin « Njohuri rreth shoqërisë» 

Nr Kriteri/institucioni 
Njohuri rreth shoqërisë 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Mesatarja (m) 3.16 2.85 2.72 3.11 2.86 4.74 29.08 2.99 6.11 3.57 

1 

Akademia e Studimeve Ekonomike , Bukuresht, 

Fakulteti i Manaxhimit 

0.86 

X 2.58 - 1.72 - - 14.62 5.16 1.72 - 2.58 

m-

dx 

2.58 0 1.72 0 0 -5.14 5.16 1.72 0 2.58 

2 Universiteti “Babes-Bolyai”, fakulteti i 

Shkencave politike, Administrative dhe 

Komunikimit” 

2.79 

X 2.91 - 1.94 3.88 2.91 3.88 12.61 3./88 - 7.76 

m-

dx 

2.91 0 1.94 2.34 2.81 3.88 12.61 2.10 0 -0.62 

3 Shkolla Kombëtare e Studimeve Politike dhe 

Administrimit Publik, fakulteti i Administrimit 

Publik 

3.67 

X 3.33 - - - 3.33 3.33 19.80 3.33 6.66 - 

m-

dx 

2.99 0 0 0 2.39 3.33 19.80 2.65 5.56 0 

4 Universiteti”Lucian Blaga”, Sibiu, Fakulteti i 

Drejtesisë “Simion Barnutiu” 

2.45 

X 1.64 - 2.46 - - 2.46 45.10 - 3.28 1.64 

m-

dx 

1.64 0 2.46 0 0 2.46 13.06 0 3.28 1.64 

5 Universiteti ”Stefan cel Mare”, Suceava, 

Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe 

Administrimit Publik 

3.32 

X 3.12 - 3.12 - 2.34 3.12 39.00 - - 3.12 

m-

dx 

3.12 0 2.32 0 2.34 3.12 19.16 0 0 3.12 

6 Universiteti Oradea, Fakulteti i Shkencave 

Ligjore 

3.62 

X 2.88 - 2.88 - - 2.88 36.00 - 5.76 - 

m-

dx 

2.88 0 2.56 0 0 2.88 22.16 0 5.76 0 

7 Universiteti “1 Dgjetori 1918”, Alba Iulia , 

Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale 

2.96 

X 2.82 - * * * 4.70 36.66 - - 6.58 

m-

dx 

2.82 0 0 0 0 4.70 21.50 0 0 0.56 
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8 Universiteti “Petru Maior” ne Targu Mures, 

Fakulteti i Shkencave ekonomike, Ligjore dhe 

administrative 

3.99 

X 2.34 - 2.34 - - 4.68 36.66 3.90 4.68 2.34 

m-

dx 

2.34 0 2.34 0 0 4.68 21.50 2.08 4.68 2.34 

9 Universiteti “Uvidius”, kostanca, Fakulteti i 

Drejtësisë dhe Shkencave Administrative” 

2.80 

X 7.83 - - 2.61 - 0.22 16.53 2.61 0.91 2.61 

m-

dx 

-

1.51 

0 0 2.61 0 4.26 16.53 2.61 0.91 2.61 

10 Universiteti “Spiru Haret”, Fakulteti i Drejtësisë 

2.48 

X 2.48 - 2.48 - - 2.48 48.26 2.48 4.95 - 

m-

dx 

2.48 0 2.48 0 0 2.48 9.90 2.48 4.95 0 

11 Universiteti Rumun i Shkencave dhe 

Arteve,”Gheorghe Cristea”, Fakulteti i 

Administrimit Publik 

4.25 

X 2.85 2.85 2.85 2.85 - 4.75 24.70 - - 1.90 

m-

dx 

2.85 2.85 2.59 2.85 0 4.73 24.70 0 0 1.90 

Legjenda:  

1) njohuri sociologjike, 2) njohuri kulturore, 3) njohuri historike, 4) njohuri filozofike, 5) njohuri etike, 6) njohuri ekonomike; 7) 

njohuri ligjore; 8) njohuri politike; 9) teori psiko-sociale; 10) kërkime social-shkencore. 



 
X1: Njohuri rreth shoqërisë. Ne marrim në konsideratë njohuritë që paraqesin 

bashkëveprimin midis administratës publike dhe sistemit social, karakterizuar gjithashtu 

nga tradita, kultura dhe vlerat (disa prej këtyre në proces ndryshimi).Vazhdimisht, 

pranimi i këtyre bashkëveprimeve supozon të asimilohen njohuri nga  sociologjia, 

kultura, historia, filozofia, etika, ekonomia, ligji ose shkencat politike. Këto janë njohuri 

shtesë të domosdoshme rreth teorive social – filozofike dhe aftësive për kërkime sociale-

shkencore. Rezultatet paraqiten në Tabelën 2. 

X2: Njohuri rreth sistemit politik. Ky variabël synon të sigurojë njohuri rreth 

organizatave dhe proceseve specifike që varen nga zhvillimi i sistemit aktual politik. Një 

vëmendje e veçantë do ti kushtohet institucioneve të sektorit publik, bashkëveprimit të 

tyre dhe organizatave qeveritare, proceseve demokratike, etj. Në këtë kuptim janë marrë 

parasysh edhe institucionet politike Evropiane gjithashtu. Rezultatet paraqiten në tab. 3. 

 

 Tabela 3  

Analiza statistikore për variablin “Njohuri rreth sistemit politik” 

Nr Kriteri/institucioni 
Njohuri rreth sistemit politik 

1 2 3 4 5 6 

 Mesatarja (m) 4.86 2.82 2.57 2.88 4.45 5.96 

1 

Akademia e Studimeve 

Ekonomike , Bukuresht, 

Fakulteti i Manaxhimit 

1.80 

X - - - 3.44 2.58 6.02 

m-dx 0 0 0 2.32 2.58 5.90 

2 Universiteti “Babes-Bolyai”, 

fakulteti i Shkencave politike, 

Administ dhe Komunikimit” 

1.94 

X 3.88 - - - 3.88 3.88 

m-dx 3.88 0 0 0 3.88 3.88 

3 Shkolla Kombëtare e 

Studimeve Politike dhe 

Administrimit Publik, 

Fakulteti i Administr Publik 

1.11 

X - - - - 3.33 3.33 

m-dx 0 0 0 0 3.33 3.33 

4 Universiteti”Lucian Blaga”, 

Sibiu, Fakulteti i Drejtësisë 

Simion Barnutiu” 

1.01 

X - - - - 8.20 6.56 

m-dx 0 0 0 0 0.70 5.36 

5 Universiteti ”Stefan cel Mare”, 

Suceava, Fakulteti i Shkencave 

Ekonomike dhe Administrimit 

Publik 

1.43 

X - - - 2.34 3.12 3.12 

m-dx 0 0 0 2.34 3.12 3.12 

6 Universiteti Oradea, Fakulteti i 

Shkencave Ligjore 

1.21 

X - - 2.88 - 7.20 8.64 

m-dx 0 0 2.26 0 1.70 3.28 

7 Universiteti “1 Dgjetori 1918”, 

Alba Iulia , Fakulteti i 

Drejtësisë dhe Shkencave 

Sociale 

1.72 

X 3.76 2.82 - - - 3.76 

m-dx 3.76 2.82 0 0 0 3.76 
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8 Universiteti “Petru Maior” ne 

Targu Mures, Fakulteti i 

Shkencave ekonomike, Ligjore 

dhe administrative 

0.22 

X - - - - 6.24 13.26 

m-dx 0 0 0 0 2.66 -1.34 

9 Universiteti “Uvidius”, 

Kostanca, Fakulteti i 

Drejtësisë dhe Shkenca 

Administrative” 

1.41 

X - - - - 2.61 6.09 

m-dx 0 0 0 0 2.61 5.83 

10 Universiteti “Spiru Haret”, 

Fakulteti i Drejtësisë 

1.62 

X 6.93 - 1.98 - - 4.95 

m-dx 2.79 0 1.98 0 0 4.95 

11 Universiteti Rumun i 

Shkencave dhe Arteve, 

”Gheorghe Cristea”, Fakulteti i 

Administrimit Publik 

1.33 

X - - 2.85 2.85 2.85 - 

m-dx 0 0 2.29 2.85 2.85 0 

Legjenda: 

1) institucione publike; 2) sistemi politik; 3) sistemi social; 4) funksionimi i organizatave 

qeveritare;5) institucione politike; 6) institucionet Evropiane. 

 
X3: Njohuri rreth administrimit publik dhe politikave qeverisëse. 

Ky variabël vlerëson peshën e veprimtarive të njohura që ka për qëllim analizën e 

procesit të vendim-marrjes, mbështetjen normative dhe ligjore për administrate publike 

dhe politikat n qeverisëse, politik-bërjen publike dhe analizat e rrjeteve të politikave 

publike. Njëherazi, vënia në dijeni është e domosdoshme për mekanizmat financiare, 

buxhetor dhe llogaritës, kryesisht për financimin publik dhe transaksionet ekonomike. 

Rezultatet  paraqiten në Tabelën 4. 

 
 

 Tabela 4 Analiza statistikore për variablin “Njohuri rreth administratës publike dhe 

politikave qeverisëse” 

Nr Kriteri/institucioni 

Njohuri rreth administrates publike dhe politikave qeverisëse 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Mesatarja (m) 2.85 6.02 5.73 3.95 5.90 6.16 3.33 11.50 

1 

Akademia e 

Studimeve 

Ekonomike , 

Bukuresht, Fakulteti 

i Manaxhimit 

2.63 

X - 11.18 - 3.44 6.02 3.44 - 15.48 

m

-

dx 

        

2 Universiteti “Babes-

Bolyai”, fakulteti i 

Shkencave politike, 

Administrative dhe 

Komunikimit” 

2.56 

X - 11.64 - 3.88 5.82 - - 12.61 

m

-

dx 

0 0.40 0 3.88 5.82 0 0 10.39 
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3 Shkolla Kombëtare e 

Studimeve Politike 

dhe Administrimit 

Publik, fakulteti i 

Administrimit Publik 

3.55 

X 3.33 3.33 - 3.33 6.66 11.10 3.33 13.32 

m

-

dx 

2.37 3.33 0 3.33 5.14 1.22 3.33 9.68 

4 Universiteti”Lucian 

Blaga”, Sibiu, 

Fakulteti i Drejtësisë 

3.18 

X - 5.74 - 1.64 4.10 7.38 - 9.02 

m

-

dx 

0 5.74 0 1.64 4.10 4.94 0 9.02 

5 Universiteti ”Stefan 

cel Mare”, Suceava, 

Fakulteti i Shkenca 

Ekonomike dhe 

Administrimit Publik 

2.74 

X 2.34 7.02 - - 10.92 2.34 - 11.70 

m

-

dx 

2.34 5.02 0 0 0.88 2.34 0 11.30 

6 Universiteti Oradea, 

Fakulteti i 

Shkencave Ligjore 

2.59 

X 2.88 2.88 8.64 10.02 2.88 5.76 - 5.76 

m

-

dx 

2.82 2.88 2.82 -2.18 2.88 5.76 0 5.76 

7 Universiteti “1 

Dhjetori 1918”, Alba 

Iulia , Fakulteti i 

Drejtësisë dhe 

Shkencave Sociale 

2.12 

X - 2.82 2.82 2.82 4.70 - - 3.76 

m

-

dx 

0 2.82 2.82 2.82 4.70 0 0 3.76 

8 Universiteti “Petru 

Maior” ne Targu 

Mures, Fakulteti i 

Shkencave 

ekonomike, Ligjore 

dhe administrative 

1.33 

X - - - 2.34 12.48 - - 14.04 

m

-

dx 

0 0 0 2.34 -0.68 0 0 8.96 

9 Universiteti 

“Uvidius”, kostanca, 

Fakulteti i Drejtësisë 

dhe Shkencave 

Administrative” 

1.80 

X - 2.61 - 5.22 2.61 - - 16.53 

m

-

dx 

0 2.61 0 2.68 2.61 0 0 6.47 

10 Universiteti “S. 
Haret”, Fak Drejtësisë 

2.37 

X - 3.46 - - - 6.93 - 12.87 

m

x 

0 3.46 0 0 0 5.39 0 10.13 

11 Universiteti Rumun i 

Shkencave dhe 

Arteve,”Gheorghe 

Cristea”, Fakulteti i 

Administrimit Publik 

2.46 

X - 9.50 - 2.85 2.85 - - 11.40 

m

-

dx 

0 2.54 0 2.85 2.85 0 0 11.40 

Legjenda: 

1) analiza e procesit të vendim- marrjes; 2) analiza e rrjeteve të politikave publike; 3) teoritë dhe 

metodat e administrimit; 4) politik- bërja publike; 5) mekanizmat financiare; 6) mekanizmat ekonomike; 

7) politikat e afërta dhe mekanizmat demokratike; 8) mbështetja normative për administratën  publike. 
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X4: Njohuri rreth organizatave burokratike dhe manaxhimit të tyre. Përmbajtja e 

njohurive të nevojëshme është bazuar në faktin se sektori publik përbëhet nga një seri 

organizatash me elementë politik dhe profesional ku secila prej tyre ka karakteristikat 

dhe fushat e saj lidhur me mundësinë, burokracinë, organizimet formale dhe informale, 

sjelljet racionale dhe irracionale. Shërbimi civil dhe nëpunesit civil janë gjithashtu 

prezent  së bashku me çështjet që lidhen me koordinimin, integrimin etj. Rezultatet 

paraqiten në Tabelën 5. 

Tabela 5 Analiza statistikore për variablin «Njohuri rreth organizatave burokratike 

dhe manaxhimin e tyre” 

Nr Kriteri/institucioni 

Njohuri rreth organizatave burokratike 

dhe manaxhimin e tyre 

1 2 3 4 

 

 

 Mesatarja (m) 4.8 2.59 2.77 3.89 

1 

Akademia e Studimeve Ekonomike , 

Bukuresht, Fakulteti i Manaxhimit 

2.20 

X 6.02 - 2.58 5.16 

m-dx 3.58 0 2.58 2.62 

2 Universiteti “Babes-Bolyai”, fakulteti i 

Shkencave politike, Administrative dhe 

Komunikimit” 

0.46 

X 11.64 - - 3.88 

m-dx -2.04 0 0 3.88 

3 Shkolla Kombëtare e Studimeve Politike 

dhe Administrimit Publik, Fakulteti i 

Administrimit Publik 

1.66 

X 4.44 - 3.33 - 

m-dx 4.44 0 2.21 0 

4 Universiteti”Lucian Blaga”, Sibiu, Fakulteti 

i Drejtesisë“Simion Barnutiu” 

2.15 

X 3.28 - 1.64 4.10 

m-dx 3.28 0 1.64 3.68 

5 Universiteti ”Stefan cel Mare”, Suceava, 

Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe 

Administrimit Publik 

2.21 

X 5.46 2.34 - 2.34 

m-dx 4.14 2.34 0 2.34 

6 Universiteti Oradea, Fakulteti i Shkencave 

Ligjore 

1.89 

X 2.88 - 2.88 5.76 

m-dx 2.88 0 2.66 2.02 

7 Universiteti “1 Dhjetori 1918”, Alba Iulia , 

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale 

2.33 

X 2.82 - 2.82 3.76 

m-dx 2.82 0 2.72 3.76 

8 Universiteti “Petru Maior” ne Targu Mures, 

Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Ligjore 

dhe Administrative 

1.37 

X - - 2.34 3.12 

m-dx 0 0 2.34 3.12 

9 Universiteti “Uvidius”, kostanca, Fakulteti i 

Drejtesisë dhe Shkencave Administrative” 

1.53 

X 6.09 - - 2.61 

m-dx 3.51 0 0 2.61 

10 Universiteti “Spiru Haret”, Fakulteti i 

Drejtësisë 

1.24 

X 2.48 - - 2.48 

m-dx 2.48 0 0 2.48 
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11 Universiteti Rumun i Shkencave dhe 

Arteve,”Gheorghe Cristea”, Fakulteti i 

Administrimit Publik 

2.25 

X 2.85 2.85 3.80 5.70 

m-dx 2.85 2.33 1.74 2.08 

Legjenda: 

1) teoritë organizative; 2) shërbimi civil dhe nëpunesi civil; 3) deontology 4) teoritë e sjelljes. 

 
X5: Njohuri rreth metodave dhe teknikave të manaxhimit qeveritar. Kjo lloj 

njohurie është  e lidhur së pari me metodat dhe teknikat sipas të cilave çdo organizim dhe 

proces i ndërhyrjes qeveritare mund të analizohet dhe shpjegohet brenda sistemit social- 

politik. Siç duket ka një mbivendosje me përmbajtjen e variablit X1-X4. Megjithatë 

përmbajta e këtyre fushave të njohurive mund të dallohet qartë  nga aspektet teknike të 

përditeshme që karakterizojnë aktivitetin konkret të shërbimit civil, siç është ajo e 

administratës publike. Rezultatet paraqiten në Tabelën 6. 

 

 Tabela 6 Analiza statistikore për variablin” Njohuri rreth metodave dhe teknikave të 

manaxhimit qeveritar” 

Nr Kriteri/institucioni 
Njohuri rreth metodave dhe teknikave te manaxhimit qeverita 

1 2 3 4 5 6 7 

 Mesatarja (m) 3.56 6.66 4.35 5.04 8.12 6.93 5.16 

1 

Akademia e Studi 

Ekonom , Bukuresht, 

Fakulteti i Manaxhim 

1.33 

X 3.44 - 6.88 15.48 2.58 1.72 5.16 

m-dx 3.44 0 1.82 -5.40 2.58 1.72 5.16 

2 Universiteti “Babes-

Bolyai”, Fak Shkenca 

Politike, Admin dhe 

Komunikimit” 

2.72 

X 3.88 1.94 3.88 3.88 3.88 11.64 - 

m-dx 3.24 1.94 3.88 3.88 3.88 2.22 0 

3 Shkolla Kombëtare e 

Studimeve Politike 

dhe Administrimit 

Publik, Fakulteti i 

Administrimit Publik 

2.77 

X 3.33 9.99 - 3.33 6.66 11.10 - 

m-dx 3.33 3.33 0 3.33 6.66 2.76 0 

4 Universiteti”Lucian 

Blaga”, Sibiu, Fak 

Drejtësisë“Simion 

Barnutiu” 

30.2 

X 1.64 5.74 1.64 - 10.66 6.56 - 

m-dx 1.64 5.74 1.64 0 5.58 6.56 0 

5 Universiteti ”Stefan 

cel Mare”, Suceava, 

Fak Shkencave Ek 

dhe Admin Publik 

3.10 

X 3.12 6.24 - 2.34 10.92 4.68 - 

m-dx 3.12 6.24 0 2.34 5.32 4.68 0 

6 Universiteti Oradea, 

Fakulteti i Shkencave 

Ligjore 

0.88 

X - 2.88 - - 12.96 - - 

m-dx 0 2.88 0 0 3.28 0 0 
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7 Universiteti “1 

Dhjetori 1918”, Alba 

Iulia , Fakulteti i 

Drejtësisë dhe 

Shkencave Sociale 

2.39 

X 3.76 13.16 2.82 - 8.46 11.28 - 

m-dx 3.36 0.16 2.82 0 7.78 2.58 0 

8 Universiteti “Petru 

Maior” në Targu 

Mures, Fak Shkenca 

Ekonomike, Ligjore 

dhe Administrative 

2.36 

X 2.34 6.24 7.80 1.56 3.90 1.56 - 

m-dx 2.34 6.24 0.90 1.56 3.90 1.56 0 

9 Universiteti 

“Uvidius”, Kostanca, 

Fakulteti i Drejtësisë 

dhe Shkencave 

Administrative” 

2.70 

X 7.83 8.70 2.61 5.22 8.70 - - 

m-dx -0.71 4.62 2.61 4.86 7.54 0 0 

10 Universiteti “Spiru 

Haret”, Fakulteti i 

Drejtësisë 

2.89 

X 3.46 6.93 3.46 3.46 3.46 - - 

m-dx 3.46 6.39 3.46 3.46 3.46 0 0 

11 Universiteti Rumun i 

Shkencave dhe 

Arteve,”Gheorghe 

Cristea”, Fakulteti i 

Administrimit Publik 

1.39 

X 2.85 4.75 5.70 - 17.10 - - 

m-dx 2.85 4.75 3.00 0 -0.86 0 0 

Legjenda: 

1) manaxhimi i burimeve njerëzore; 2) manaxhimi financiar; 3) manaxhimi organizativ; 4) manaxhimi 

strategjik; 5) procedurat civile, administrative etj; 6) praktika; 7) kërkime në administrimin publik. 

 
X6: Njohuri rreth metodave dhe teknikave të komunikimit. Përmbajtja e kësaj fushe 

njhurish bazohet në realitetin dhe domosdoshmërine e harmonizimit dhe komunikimit 

relativ midis administrimit publik dhe shoqërisë. Në këtë kuptim, shkencat informuese, 

gjuhët e huaja dhe manaxhimi i informacionit dhe komunikimit sjellin veçori specifike. 

Rezultatet paraqiten në tabelën 7. 

 

 Tabela 7 Analiza statistikore për variablin “ Njohuri rreth metodave dhe teknikave të 

komunikimit” 

Nr Kriteri/institucioni 

Njohuri rreth metodave dhe 

teknikave të komunikimit 

1 2 3 4 

 Mesatarja (m) 3.28 2.99 2.76 7.56 

1 

Akademia e Studimeve Ekonomike , Bukuresht, 

Fakulteti i Manaxhimit 

2.46 

X 2.58 - 5.16 6.88 

m-

dx 

2.58 0 0.36 6.88 

2 Universiteti “Babes-Bolyai”, fakulteti i Shkencave 

politike, Administrative dhe Komunikimit” 

2.75 

X 4.85 1.94 - 7.76 
m 
dx 

1.71 1.94 0 7.36 
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3 Shkolla Kombëtare e Studimeve Politike dhe 

Administrimit Publik, Fakulteti i Administrimit 

Publik 

1.75 

X 3.33 6.66 - 4.44 

m-

dx 

3.23 -0.68 0 4.44 

4 Universiteti”Lucian Blaga”, Sibiu, Fakulteti i 

Drejtësisë “Simion Barnutiu” 

2.32 

X 1.64 3.28 - 4.92 

m-

dx 

1.64 2.70 0 4.92 

5 Universiteti ”Stefan cel Mare”, Suceava, Fakulteti i 

Shkencave Ekonomike dhe Administrimit Publik 

2.34 

X - 1.56 1.56 6.24 

m-

dx 

0 1.56 1.56 6.24 

6 Universiteti Oradea, Fakulteti i Shkencave Ligjore 

2.16 

X - 2.88 - 5.76 

m-

dx 

0 2.88 0 5.76 

7 Universiteti “1 Dhjetori 1918”, Alba Iulia , Fakulteti 

i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale 

3.73 

X 2.82 2.82 3.76 7.52 

m-

dx 

2.82 2.82 1.76 7.52 

8 Universiteti “Petru Maior” ne Targu Mures, 

Fakulteti i Shkencave ekonomike, Ligjore dhe 

administrative 

2.34 

X 2.34 1.56 2.34 3.12 

m-

dx 

2.34 1.56 2.34 3.12 

9 Universiteti “Uvidius”, kostanca, Fakulteti i 

Drejtësisë dhe Shkencave Administrative” 

2.38 

X 5.22 1.74 0.87 9.57 

m-

dx 

1.34 1.74 0.87 5.55 

10 Universiteti “Spiru Haret”, Fakulteti i Drejtësisë 

2.46 

X 3.46 4.45 - 9.90 

m-

dx 

3.10 1.53 0 5.22 

11 Universiteti Rumun i Shkencave dhe 

Arteve,”Gheorghe Cristea”, Fakulteti i 

Administrimit Publik 

0.17 

X - - 2.85 17.10 

m-

dx 

0 0 2.67 -1.98 

Legjenda: 

1) komunikimi; 2) TI ( teknologjia e informacionit) 3) manaxhimi i informacionit; 4) gjuhët e huaja. 

 

3.2.2 Interpretimi i rezultatave. 

Siç duket, rezultatet e siguruara janë të ndjeshme për një analizë tepër të hollësishme. 

Informacioni i disponueshëm nuk e lejon këtë. Sipas mendimit tonë, modeli i propozuar i 

analizës është i rëndësishëm, duke siguruar një mundësi të analizës duke përdorur kritere 

dhe standarte Evropiane. Siç dihet në arsimin e lartë Rumun, në fushën e shkencave 

administrative, një çështje e rëndësishme dhe tepër e qartë gjithashtu lidhur me 

kurrikulën, është pajtueshmëria e të gjithë programeve akademike universitare në të 

ardhmen për një diplomë kombëtare për të gjithë të diplomuarit në këtë fushë. 

Megjithatë, nga një analizë e shkurtër e të dhënave të siguruara nga ne, vërehen njesi të 

ndryshme të shkallës për sasinë dhe nivelin e njohurive të një fushe ose pjesë të saj. 

Diferencat kryesore ndeshen lidhur me volumin e aktiviteteve për njohuritë ligjore, që 

variojnë nga 5.16 (ASE) deri në 48.26 (USH). Universitetet me një mesatare më të lartë 
se 29.08 janë ato ku programet akademike në fushën e shkencave administrative janë të 

fokusuara dhe funksionojnë rreth specializimeve në shkencat ligjore. 
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Një përfundim i ngjashëm mund të dalë nga një analizë e volumit të njohurive në fushën 

ekonomike, që varjon nga 2.48 (USH) deri në 14.62 (ASE). Gjithashtu lidhur me këtë 

çështje një përfundim i parashikuar është konfirmuar rreth organizimit të këtyre 

programeve brenda fakulteteve që përfshijnë shkencat ekonomike si qëllimin kryesor të 

tyre. Për studimet akademike universitare në shkencat administrative, të fokusuara rreth 

specializime në shkencat politike, nje analizë e detajuar do të bëhet, duke grumbulluar 

më tepër rezultate nga fusha të ndryshme njohurish. Në të vërtete grafiku 1 tregon 

ndryshimin lidhur me 6 variablat për të gjitha universitetet dhe tregon qartësisht larminë 

e madhe të kuptimit dhe përafrimit të përmbajtjes të studimeve akademike në shkencat 

administrative në Rumani. Ne sigurojmë një imazh tepër të qartë lidhur me përputhjen e 

programeve akademike në fushën e shkencave administrative duke përdorur një tabelë të 

korrelacionit ku ne futëm koeficientin e korrelacionit Pearson si edhe indeksin e 

kovariancës për të përcaktuar shkallën e intensitetit të lidhjes midis variablave. Vlera e 

koeficentit të korrelacionit Pearson
1
 është midis -1 dhe 1, të dy vlerat ekstreme shprehin 

lidhjen perfekte lineare (funksionale) midis dy variablave, «pozitive» për vleren 1 dhe 

«negative » për vlerën -1. Vlera 0 nuk tregon asnjë lidhje. Në tabelën 8 ne kemi 

përcaktuar koeficentët e sipërpërmendur, lidhur me 11 universitetet e analizuara si 

variabla të pavarura. Duke analizuar tabelën 8, ne nxjerrim disa përfundime : 

 Ekzistencën e lidhjes lineare negative midis programeve të siguruara nga ASE 

dhe atyre të siguruara nga pjesa më e madhe e universiteteve të tjera. Koeficenti 

Pearson varjon nga -597 (UOCt) deri në -140 (UO). ASE ka një lidhje lineare 

pozitive me ULBSb (0.067) dhe UAI (0.011). i njëjti përfundim nxirret edhe nga 

studimi mbi indeksin e kovariancës. 

 Ne vëmë re një seri lidhjesh të forta siç është ajo midis UBB dhe USH (0.907) 

ose SNSPA dhe USMSv (0.885) etj. 

 Grupimi i programeve akademike  të universiteteve me traditë në Rumani ka 

intensitet mesatar për UBB dhe më të lartë për ULBSb. Në të njejtën kohë, 

SNSPA ka korrelacion të intensitetit më të madh se mesatarja në krahasim me 

pjesën më të madhe të universiteteve të tjera. 

 

 Grafiku 1 Ndryshueshmëria e shkallës të pajtueshmërisë së kurikulës 

 
 

                                                 
1
 Jaba, E, 1998. Statistika (Statistikat), Editura Economica. Bukuresht, 343. 



 
Tabela 8  

Intensiteti i korrelacionit për programet e studimit në fushën e shkencave administrative. 
  ASE  UBB  SNSPA  ULBSb  USMSv  UO  UAI  UOCt  USH  UGC  UPMTgM  

ASE  Korrelacioni Pearson  1  -.267  -.313  .067  -.463  -.140  .011  -.597  -.302  -.538  -.591  

 Sig.(-pjesën pas 

presjes dhjetore) 

 
.304  .273  .450  .178  .396  .491  .106  .280  .135  .109  

 Shuma e katrorëve 

me të anasjelltin e 

prodhimeve 

2.351  -.835  -1.147  .178  -1.086  -.473  .028  -1.234  -.640  -2.542  -2.592  

 kovarianca  .470  -.167  -.229  .036  -.217  -.095  .006  -.247  -.128  -.508  -.518  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

UBB  Pearson Correlation  -.267  1  .539  .394  .506  .238  .388  .707  .907  -.014  .492  

 Sig. (1-tailed)  .304   .135  .220  .153  .325  .223  .058  .006  .489  .161  

 
Sum of Squaresand 

Cross-products  
-.835  4.146  2.621  1.386  1.577  1.069  1.252  1.942  2.553  -.091  2.867  

 Covariancë  -.167  .829  .524  .277  .315  .214  .250  .388  .511  -.018  .573  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

SNSPA  Korrelacioni Pearson  -.313  .539  1  .782  .885  .628  .115  .588  .639  .683  .649  

 Sig.(-pjesen pas 

presjes dhjetore) 
.273  .135  

 
.033  .009  .091  .414  .110  .086  .067  .082  

 Shuma e katroreve 

me te anasjelltin e 

prodhimeve 

-1.147  2.621  5.704  3.225  3.236  3.312  .434  1.896  2.110  5.032  4.439  

 kovarianca  -.229  .524  1.141  .645  .647  .662  .087  .379  .422  1.006  .888  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  
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ULBSb  Korrelacioni Pearson  .067  .394  .782  1  .824  .256  .255  .538  .671  .207  .483  

 Sig.(-pjesën pas 

presjes dhjetore) 
.450  .220  .033  

 
.022  .312  .313  .136  .072  .347  .166  

 Shuma e katrorëve 

me të anasjelltin e 

prodhimeve 

.178  1.386  3.225  2.984  2.179  .975  .698  1.253  1.602  1.102  2.387  

 kovarianca  .036  .277  .645  .597  .436  .195  .140  .251  .320  .220  .477  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

USMSv  Korrelacioni Pearson  -.463  .506  .885  .824  1  .486  .372  .834  .732  .536  .851  

 Sig.(-pjesën pas 

presjes dhjetore) 
.178  .153  .009  .022  

 
.164  .234  .020  .049  .136  .016  

 Shuma e katrorëve 

me të anasjelltin e 

prodhimeve 

-1.086  1.577  3.236  2.179  2.341  1.641  .901  1.720  1.547  2.530  3.729  

 kovarianca  -.217  .315  .647  .436  .468  .328  .180  .344  .309  .506  .746  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

UO  Korrelacioni Pearson  -.140  .238  .628  .256  .486  1  .418  .315  .131  .708  .630  

 Sig.(-pjesën pas 

presjes dhjetore) 
.396  .325  .091  .312  .164  

 
.205  .272  .402  .058  .090  

 Shuma e katrorëve 

me të anasjelltin e 

prodhimeve 

-.473  1.069  3.312  .975  1.641  4.868  1.461  .936  .400  4.817  3.978  

 kovarianca  -.095  .214  .662  .195  .328  .974  .292  .187  .080  .963  .796  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

 



Evropianizimi i Arsimit të Lartë në Fushën e Shkencave Administrative në Rumani 
 

 

 95 

Vazhdon Tabela 8 

 
  

ASE  UBB  SNSPA  ULBSb  
USMS

v  
UO  UAI  UOCt  USH  UGC  UPMTgM  

UAI  Korrelacioni Pearson  .011  .388  .115  .255  .372  .418  1  .631  .423  -.172  .675  

 Sig.(-pjesën pas presjes 

dhjetore) 
.491  .223  .414  .313  .234  .205  

 
.089  .202  .373  .071  

 Shuma e katrorëve me 

të anasjelltin e 

prodhimeve 

.028  1.252  .434  .698  .901  1.461  2.508  1.349  .925  -.837  3.060  

 kovarianca  .006  .250  .087  .140  .180  .292  .502  .270  .185  -.167  .612  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

UOCt  Korrelacioni Pearson  -.597  .707  .588  .538  .834  .315  .631  1  .846  .211  .905  

 Sig.(-pjesën pas presjes 

dhjetore) 
.106  .058  .110  .136  .020  .272  .089  

 
.017  .344  .007  

 Shuma e katrorëve me 

të anasjelltin e 

prodhimeve 

-1.234  1.942  1.896  1.253  1.720  .936  1.349  1.819  1.577  .879  3.494  

 kovarianca  -.247  .388  .379  .251  .344  .187  .270  .364  .315  .176  .699  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

USH  Korrelacioni Pearson  -.302  .907  .639  .671  .732  .131  .423  .846  1  -.009  .607  

 Sig.(-pjesen pas presjes 

dhjetore) 
.280  .006  .086  .072  .049  .402  .202  .017  

 
.493  .101  

 Shuma e katrorëve me 

të anasjelltin e 

prodhimeve 

-.640  2.553  2.110  1.602  1.547  .400  .925  1.577  1.910  -.039  2.402  
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 kovarianca  -.128  .511  .422  .320  .309  .080  .185  .315  .382  -.008  .480  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

UGC  Korrelacioni Pearson  -.538  -.014  .683  .207  .536  .708  -.172  .211  -.009  1  .493  

 Sig.(-pjesën pas presjes 

dhjetore) 
.135  .489  .067  .347  .136  .058  .373  .344  .493  

 
.160  

 Shuma e katrorëve me 

të anasjelltin e 

prodhimeve 

-2.542  -.091  5.032  1.102  2.530  4.817  -.837  .879  -.039  9.503  4.353  

 kovarianca  -.508  -.018  1.006  .220  .506  .963  -.167  .176  -.008  1.901  .871  

 N  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

UPMTg

M  
Korrelacioni Pearson  -.591  .492  .649  .483  .851  .630  .675  .905  .607  .493  1  

 Sig.(-pjesën pas presjes 

dhjetore) 
.109  .161  .082  .166  .016  .090  .071  .007  .101  .160  

 

 Shuma e katrorëve me 

të anasjelltin e 

prodhimeve 

-2.592  2.867  4.439  2.387  3.729  3.978  3.060  3.494  2.402  4.353  8.194  

 kovarianca  -.518  .573  .888  .477  .746  .796  .612  .699  .480  .871  1.639  

 N 6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

 



 
4. Rast Studimor: SNSPA 
4.1 Shtrirja konceptuale e Evropianizimit të arsimit të lartë – Zbatimi i Deklaratës 

së Bolonjës në fushën e arsimit në Rumani. 

A. Ciklet akademike universitar dhe master. 
Në të njëjtën mënyrë si universitetet e tjera Evropiane, arsimi i larte ka qënë i strukturuar 

mbi dy cikle kryesore të njohura si Diplomë dhe Master. Në mënyrë që ti përshtatemi 

kësaj teme, është e domosdoshme të kemi mirekuptim të natyrës së kualifikimeve të 

ndryshme dhe modaliteteve dhe termave të përbashkëta të vendosura. Për SNSPA, duke 

marrë parasysh strukturën e arsimit të lartë, zbatimi i skemës 3-2-3 është menduar të 

pranohet struktura e mëposhtëme duke filluar nga viti akademik 2005/2006. 

 
Nr Fusha Specializimi Nr i krediteve Kohezgjatja (vite) 

1. Shkenca Politike* Shkenca politike 180  3  

2. Sociologji* Sociologji 180  3  

3. Marrëdhënie 

Ndërkombëtare* 

Marëdhënie Ndërkombëtare 

dhe Studime Evropiane 
180  3  

4. Shkenca 

Administrative** 

Administrim Publik 

Administrim Evropian 
180 180  3 3  

5. Shkencat e 

Komunikimit*** 

Marëdhënie Publike dhe 

Komunikim 
180  3  

*përfshirë Fakultetin e Shkencave Politike 
** përfshirë Fakultetin e Administrimit Publik 

*** përfshirë fakultetin e Komunikimit dhe Mardhënieve Publike  
 

Konceptimi dhe organizimi  lidhur me ekzistencën e një dege të përbashkët për 

specializimet përfshirë Fakultetin e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike është 

përshtatur sipas një mënyre të re  keshtu që dega e përbashkët e përmenduar është 

mbajtur në semestrin e parë (90 kredite). Në vitin e dytë akademik 2008/2009, cikli i 

dytë, master, kemi nje kohëzgjatje prej 2 vjetësh që i korespondojnë 120 kredite. 

B. Detyrimet në kuadrin Evropian të kualifikimeve. 
Duke konsideruar një kompetence si një tërësi e atributeve (njohurive dhe zbatimit të 

tyre, qëndrimeve, aftësive dhe përgjegjësive) duke përshkruar nivelin për të cilin një 

person është i aftë të praktikojë dhe performojë këto atribute, të sjellin në mend dy 

përfundime të rëndësishme : i pari i referohet faktit se një detyrim mund të realizohet 

dhe të matet, dhe e dyta faktin se secili person është kompetent në një shkallë të 

ndryshme. Detyrimet mund të jenë të përgjithëshme dhe specifike, sipas fushave që 

mbulojnë.  

Detyrimet e përgjithëshme janë disiplina të ndërthurura, të përgjithëshme dhe mund të 

zhvillohen nga ndonjë program studimi me zgjatje të sigurt.   

Detyrimet specifike janë të lidhura me fusha të caktuara studimi, ato mund të jenë 

programe studimi individuale të lidhura me të tjerat. Shembuj të kompetencave të 

përgjithëshme dhe individuale janë paraqitur në faqet e Specializimi dhe Lënda. 

 

4.2 Hartimi i Kurikulës 

Kurikula e secilit specializim siguron përgatitjen dhe zbatimin e detyrimeve të 

përgjithëshme dhe specifike lidhur me objektivat akademike (shprehur në specializime) 

dhe në kerkesat e tregut të punës (shprehur në kualifikime). 
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Si rrjedhim, në hartimin e kurikulës, hapi i parë është paraqitja e grupit të kompetencave 

të përgjithëshme dhe detyrimeve specifike respektive që çdo i diplomuar mund të 

sigurojë. Hapi tjetër ishte vlerësimi i paketës së kurseve mbi degën e njohurive të 

përgjithëshme dhe specifike si dhe strategjitë e përgatitjes dhe zbatimit të detyrimeve. 

Nga ky këndvështrim, në kurrikul ne gjejmë tre kategori të lëndëve (disiplinave). 

a. lëndë bazë (të detyrueshme) (co) ; 

b. lëndë të ndërthurura (në fushat që lidhen me : ekonominë, psikologjinë etj) 

(As) ; 

c. lëndë fakultative (me zgjedhje) (te specializuara) (Op) 

Bazuar në këtë çështje, startegjia e zbatimit të kurikulës do të përfshijë si më poshtë :  

a. Lëndët do të jenë progresive në varësi të viteve të studimit, duke filluar me 

mateiale  te çështjeve kryesore teorike në shumë fusha dhe më pas me njohuri 

më të specializuara dhe të avancuara duke ndërthurur teknikat/metodat e 

kërkimit, duke vazhduar në vitin e tretë me  zgjerimin e zgjedhjeve të 

specializuara dhe realizimin e një projekti kërkimor që përfundon me një temë 

diplome.  

b. Në vitin e parë, do të dominojnë lëndët bazë dhe ato të ndërthuruara, në vitin e 

dytë do të fillojnë lëndët fakultative të cilat do të dominojnë në vitin e tretë. 

c. Përshtatja me kurikulën e specializimeve të njëjta ose të përafërta me një 

universitet tjetër,  i njohur nga arsimi i lartë Evropian. Lidhur me këtë është 

rekomanduar të studiohet kurikula e universiteteve Evropiane duke përfshirë 

lëndët me frekuentimin më të madh në kurikulat tona ; 

d. Mbështëtetja me prioritet e mundësisë  së gadishmërisë midis fakulteteve 

përfshirë edhe SNSPA. 

 

Lëndët janë futur në kurikulat vjetore. Lidhur me volumin e orëve për secilën lëndë, 

veprimtaritë e javës do të shpërndahen, kështu koha studimore për një vit akademik 

përfshin 1500 orë, ku për çdo kredit do të ketë 25 orë. Është parashikuar një kohëzgjatje 

prej 36 javësh për një vit akademik dhe një volum javor prej  8-22 orë për veprimtaritë 

direkte. 

 

4.3 Matjet për zbatimin e sistemit të krediteve. 

Sistemi rumun i mbledhjes dhe transferimit të krediteve ka si referencë sistemin Evropian 

të transferimit të krediteve të përshtatur nga Ministria e Arsimit dhe Kërkimit në 

universitet, fakultet dhe në nivel departamenti janë emëruar koordinatorët për 

grumbullimin dhe transferimin e krediteve. Kreditet dhe sistemi i shpërndarjes së tyre 

duke pasur si referencë ECTS dhe sistemin kombëtar të shpërndarjes së krediteve janë 

pëfshirë në mënyrë të detyrueshme në vitin e parë akademik 2005/2006. Ato janë zbatuar 

tërësisht edhe tek studentet e pranuar në vitin akademik 2004. Zbatimi u referohet të 

gjitha niveleve dhe formave të arsimit. 

4.4  3-2-3 ne SNSPA 
4.4.1 Studimet akademike universitare 

Studimi i lëndëve që u përafrohen çështjeve specifike të Bashkimit Evropian është 

paraqitur në kurikulën e vitit të parë në specializimin «Administrimin Publik » (PA) nga 
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një lëndë e vetme (shkalla e Evropianizimit (ED) që tregon raportin midis lëndëve me 

përmbajtje Evropiane dhe totalit të lëndëve në një semestër, ED= 9.09%)  në lidhje me 

totalin e lëndëve të studiuara ; në specializimin « Administrim Evropian » (EA), çështje 

të cilat zënë 83.33 % të totalit të lëndëve të studiuara në ciklin e parë. Ne përmendëm se 

ekziston një degë e përbashkët e studimeve për të parin nga tre semestrat e ciklit të parë 

për të gjithë specializimet, një fakt i shfaqur gjithashtu nga barazia e ED për të dy 

specializimet në vitin e parë. Ndryshimi i nënsistemit të programeve të SNSPA-FPA, 

gadishmëria dhe bashkëpunimi akademik përfshirë këtu edhe sistemin e arsimit kombëtar 

rumun  është karakterizuar si i pajtueshëm, i krahasueshëm, i pastër lidhur me 

përmbajtjen dhe rëndësinë. Në këtë kuptim zbatimi i Sistemit Evropian të Transferimit të 

Krediteve përfshirë SNSPA-FPA  e ka shëndërruar atë duke bërë të mundur të 

harmonizojë veprimtaritë, realizimin e kurseve, programeve dhe diplomave duke synuar 

në pajtueshmërinë dhe përafrimin e tyre me ato Evropiane. 

Lëndët me temë Evropiane zhvillohen në mënyrë progresive në lidhje me vitet e 

studimeve në specializimin « Administrim Evropian », futja  e lëndëve të 

detyrueshme me një numër të konsiderueshëm orësh (89.28%) shpërndahet në 

studime në shkollë dhe studime  individuale, gjatë vitit te dytë dhe të tretë. 
 

 

 Grafiku 1 

 

 
1= Shkalla e Evropianizimit ; 

2= Kreditet e Transferuara ; 

3= Lëndë të detyrueshme / totalin e lëndëve të detyrueshme 

4= Lëndë të ndërthurura / totalin e lëndëve të ndërthurura 

5= Lëndë fakultative / totalin e lëndëve fakultative 

6= Numrin e orëve (javëve) të shpërndara të lëndëve të studimeve Evropiane/ totalin e orëve (javëve) 

 

4.4.2 Studimet akademike master 

Programi i studimeve master është krijuar mbi një kombinim optimal të disa lëndëve me 

përmbajtje ligjore, ekonomike, manaxheriale, sociale duke ju përgjigjur kështu kërkesave 
të tregut për pjesën e administrimit publik. Në këtë kuptim programi master i fokusuar në 

specializimet e administrimit Evropian dhe studimeve Evropiane zhvillohet me një 

zgjatje kohore prej 2 vjetësh, zbatimi i programit master me një zgjatje kohore 1 vjeçare i 
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adresohet aktiviteteve specifike për administrim publik me drejtim Evropian si dhe 

administrimit kombëtar publik, dhe programi master me një zgjatje kohore prej 1.5 

vjetësh ka veçori zbatuese në zhvillimin e aftësive praktike të sektorit publik.  

Vepra e « Jean Monnet », që synon të promovojë dhe zhvillojë mësimdhënien në çështjet 

e integrimit Evropian është paraqitur në programet e FPA : 

 Programi Master : « Hapësira Publike Evropiane », organizuar mbi 3 module 

Evropiane të « Jean Monnet » : 1. « Hapësira Administrative Evropiane », 

2. « Hapësira Ekonomike Evropiane » « Politikat e Jashtme të Përbashkëta të 

Sigurisë të Bashkimit Evropian » ; 

 Kursi i Përhershëm « Jean Monnet » : « Politikat e Bashkimit Evropian për 

Manaxhimin Publik » ; 

 Që nga  viti 2006, një vepër e « Jean Monnet », « Studime mbi Evropianizimin e 

Administratës dhe Shërbimit Civil »  

 Studimi i lëndëve me çështje të përafërta, veçanërisht me studimet Evropiane 

paraqitet në dy programet master, secili me një zgjatje kohore prej 2 vjetësh : 

« Studime Administrative Evropiane » dhe «Hapësira Publike Evropiane», i cili 

është konceptuar mbi 3 modulet Evropiane të « Jean Monnet ». 

 

 Grafiku 2 Paraqitja e shkallës së Evropianizimit në studimet akademike Master 

 

 
1= Studime Administrative Evropiane 

2= Hapësira Publike Evropiane 

3= Manaxhimi i Sektorit Publik 

4= Administrimi Publik dhe Pushteti Ekzekutiv 

5= Integrimi Evropian dhe Mirëqeverisja 

6= Kapaciteti administrativ dhe ****** 

7= Manaxhimi i Punëve Publike dhe Acquis Communautaire 

 
 Kështu në programin master « Studime Administrative Evropiane », ne vërejmë 

një rritje të shkallës së Evropianizimit (ED) nga 50% në vitin e parë në 80 % në 

vitin e dytë, në programin master « Hapësira Publike Evropiane », shkalla e 
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Evropianizimit (ED) ka mbetur konstante në 100% gjatë dy viteteve të studimit, 

duke konfirmuar dhe diferencuar përmbajtjen e lëndëve të studimit. 

 Në raport me shkallën e Evropianizimit për secilin program master, ne vërejmë 

një vlerësim proporcional të transfertës së krediteve, duke treguar një pamje të 

plotë të shkallës së mbulimit të orëve për kurset, seminaret, laboratoret, studimet 

individuale, të pasqyruara në numrin e krediteve. 

 
Duke analizuar programin tjetër master që ne kemi identifikuar në trajektoren e arsimit 

profesional studentor, ne vërejmë pikëpamjet e mëposhtëme si çështje për drejtimit 

profesional. 

 Ka programe master ku tema Evropiane nuk është lëndë më vete studimi, siç 

është parashikuar saktësisht në përmbajtje, (Shkalla e Evropianizimit (ED) ka 

një vlerë midis 11.11% dhe 20%), siç janë konceptuar në temat e administrimit 

publik, ose programet ekzekutive master, ku paraqitja e temave Evropiane 

përbën më tepër se 60 % të totalit të të gjithë lëndëve të studimit, duke filluar 

nga programet master me një zgjatje kohore 1 vjeçare.  

 Volumi i orëve të shpërndara për studimin e këtyre lëndëve është më i madh në 

programet master të specializuara në  studime Evropiane (nga 78.88 % deri në 

100 %), mesatar në programet ekzekutive master me temë Evropiane (nga 40% 

deri në 60 %) dhe më i ulet në programet master të drejtuara në studimet e 

administrimit Publik (deri ne 20 %). 

 

 Grafiku 3 Studimet akademike për doktoraturë 

 

 
 

1= Shkalla e Evropianizimit 

2= Lëndë të detyrueshme/totalin e lëndëve të detyrueshme 

3= Lëndë fakultative/totalin e lëndëve fakultative 

4= Numri i orëve (javëve) të shpërndara për lëndët me temë Evropiane/numrin total të orëve (javëve) 

 

4.4.3 Studimet akademike për doktoraturë. 

Nga totali prej 6 lëndësh të avancuara të studimit, cikli i parë i studimeve të doktoraturës, 

i referohet 2 lëndëve me përmbajtje Evropiane ;  të tjerat kanë përmbajtje pjesërisht 
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Evropiane. Për secilën lëndë, është shpërndarë një numër i barabartë kreditesh p.sh 10 

kredite. Lëndët me përmbajtje tërësisht Evropiane i përkasin kategorisë së lëndëve 

fakultative (me zgjedhje) me një numër orësh/javësh të barabartë me lëndët e tjera, duke 

mbuluar thuajse ¾ e totalit të orëve/javëve. 

 

 Grafiku 4 Struktura Arsimore në Fakultetin e Administrimit Publik 

 
 

Cikli i dytë të cilit i korespondojnë 120 kredite, është konceptuar si një periudhë për të 
realizuar projekte kërkimore me temë nga studimet Evropiane. 

Ne vlerësojmë që FPA ka arritur me sukses të imponojë një kurikul të njëjtë për të 

diplomuarit në specializimet «Administrim Publik» ose «Administrim Evropian». 



Evropianizimi i Arsimit të Lartë në Fushën e Shkencave Administrative në Rumani 
 

 

 103 

Ne jemi përpjekur t‟u përgjigjemi pyetjeve thelbësore të «ciklit të jetës » të FPA dhe 

veçanërisht specializimit të ri «Administrimit Evropian», i cili së bashku me programin 

specifik master, kanë kontribuar për të përdorur « mekanizmat e modelit  të tregut » në 

tregun arsimor Rumun, duke e përshtatur atë drejt proceseve integruese Evropiane dhe 

duke e transformuar atë në një element të procesit të Evropianizimit. 

 

4.5 Perceptimet sociale  mbi programet arsimore në fushën e shkencave 

administrative. 

Siç është treguar edhe nga një numër i madh studimesh, proceset e lidhura me 

Evropianizimin dhe tranzicionin sigurojnë mundësi domethënëse për zhvillimin e arsimit 

në administrimin publik  në Evropë dhe sigurojnë një mundësi për të çuar përpara 

«emancipimin» në këtë fushë. 

Nën termat e Evropianizimit, rritja e sfidave të bashkëpunimit politiko-administrativ 

midis administratave kombëtare dhe  institucioneve të Bashkimit Evropian tregon se 

është e rëndësishme për të diplomuarit në Administrim Publik të sigurojnë  një kuptim 

më të plotë në lidhje, me politik - bërjen, organizimin administrativ dhe kulturën e 

Shteteve Anëtare dhe vendeve asociuese të BE. Si element i dytë, proceset e tranzicionit 

në vendet e Evropës Qëndrore dhe Lindore mund të sigurojnë në fushën e shkencave 

administartive një nxitje më të madhe për të kërkuar në identitetin e tyre dhe përafrimin e 

tij me atë Evropian. 

Rezultatet e kërkimit që ne paraqitëem tregojnë gjetjet kyçe të drejtimit aktual në të cilat 

arsimi i administrimit publik po lëviz në Rumani në kuptimin e integrimit në Bashkimin 

Evropian.  

Fokusi mbi rrugën dhe shkallën në të cilën çështjet Evropiane jane pasqyruar në kurikul 

kanë prioritet të lartë, dhe është i lidhur me pajtueshmërinë e pashmangeshme dhe të 

domosdoshme të përmbajtjes dhe të metodave të arsimit veçanërisht të arsimit të lartë 

Evropian në fushën e shkencave administrative. 

4.5.1 Ndikimi i Integrimit Evropian mbi reformën në administratën publike. 
Lidhur me hyrjen në Bashkimit Evropian, Rumania regjistron ndryshime të vërteta të 

administratës publike, të perceptuara edhe nga subjektet e studimit tonë gjithashtu, duke 

vlerësuar se integrimi Evropian do të kontriubojë seriozisht në përmirësimin e 

administratës publike ; 83.1% janë përgjigjur pozitivisht, ndërkohë që 38.9 % gjykojnë se 

sistemi i administrates publike aktuale është i mirë organizuar. 

22.9% e të intervistuarve e perceptojnë integrimin në BE  si një faktor për të bërë efiçente 

administratën publike, 19.8 % për të bërë shërbimin civil më shumë profesional dhe për 

të patur më shumë akses në fondet Evropiane. Bashkimit drejt standarteve dhe kërkesave 

manaxheriale Evropiane i janë përgjigjur 35.3%, marrjes së njohurive dhe promovimit të 

« praktikave më të mira » Evropiane në manaxhimin e problemeve kombëtare i janë 

përgjigjur 61.8%, duke treguar mundësitë e integrimit Evropian të Rumanisë, shifra këto 

të konfirmuara gjithashtu edhe nga përgjigjet lidhur me nevojën e modernizimit të 

administratës publike për integrimin  në hapësirën administrative Evropiane në 92.4 %. 
Ne theksojmë faktin që 60 % e subjekteve nuk janë përfshirë në aktivitete mbi çështjen e 

integrimit Evropian. 

4.5.2 Promovimi i standarteve Evropiane të arsimit në administrimin publik. 



Pjesa I 
 

 

 104 

A. Mundësia e specializimit në administrim Evropian 

Në spektrin akademik Rumun, specializimi i « Administrimit Publik » është organizuar 

vetëm nga SNSPA-FPA ; specializimi filloi në vitin 2004 dhe u zbatua në vitin akademik 

2005-2006, njëherazi me zbatimin e detyrimeve të ngarkuara nga Procesi i Bolonjës. 

Mundësia e nisjes dhe finalizimit të një specializimi të tillë njëherësh në ciklin e parë- 

Studime akademike universitare - dhe ciklin e dytë – studime akademike Master, është 

konfirmuar edhe nga subjektet e kërkimit respektivisht në masën 73.6% dhe 82.9%. 

Respektivisht 70% dhe 75.7% të respondentëve janë shprehur në favor të paisjes me 

diplomë pas përfundimit të kurseve në të dy ciklet. 

Specializimi në « Shkencat Administrative » për studimet akademike për doktoraturë 

është i nevojshëm lidhur me 53.8% të të intervistuarve, 50.2 % dëshirojnë të 

diplomohen duke marrë diplomën Doktor në « Shkencat Administrative ». 66% e 

tyre dëshirojnë të vazhdojnë arsimimin e tyre për studime doktorature. 

30% e subjekteve e konsiderojnë të nevojshme kryerjen e kurseve të trajnimit në 

periudha afat shkurtra, pas studimeve akademike duke e finalizuar me marrjen e 

certifikateve, dhe rreth 45% e tyre nuk kanë shprehur asnjë opinion. 

  

Grafiku 5 Perceptimi i efekteve të hyrjes së Rumanise në BE mbi reformat në 

administratën publike   

 

 
1= rritja e efiçencës së administratës publike 

2= profesionalizmi në shërbimin civil 

3= transparenca 

4= financimet shtesë 

5= përmirësimi i cilësisë së shërbimit 

6= pajtueshmëria me standartet e BE/ kërkesat manaxheriale të BE 

 

Në të njëjtën kohë 61.1% e tyre gjykojnë si të domosdoshme vazhdimin e specializimit të 

stafit akademik. Përfshirja e hapësirës Evropiane dhe asaj ndërkombëtare në organizimin  

e specializimeve «Administrim Evropian» ose programin Master me përmbajtje tërësisht 

Evropiane dhe trajnimet ne kurse afat shkurtra me bashkepunëtor të huaj, disa prej tyre 

angleze, do të përbënte një argument për 88% të subjekteve të pyetur të cilët vlerësojnë 
shtrirjen Evropiane në programet e FPA-SNAPA –se, si shumë të mire ose të mirë, 

52.2% e tyre mendojnë se është e domosdoshme futja e lëndevë të reja me përmbajte 

çështjet  Evropiane, dhe 32.2% janë të mendimit për hapjen e fakulteteve të reja dhe/ ose 
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specializimeve për administrimin Evropian, ndërkohë që pjesa tjetër rreth 45% e të 

intervistuarve kanë dhënë përgjigje negative ose nuk janë përgjigjur plotësisht. 

B. Nevojat për trajnime 

Kategoritë dhe niveli i nevojave për trajnime për specializimin e FPA në « Administrim 

Evropian » paraqesin rezultatin lidhur me nevojat e identifikuara pas përpunimit të 

pyetësorëve, feedback-ut të programeve të trajnimit, intervistave, si dhe kërkesave të 

shprehura nga kandidatët e FPA në ciklin e parë të përfshirë në sezonin Korrik 2006. 

Janë identifikuar kategoritë e mëposhtëme lidhur me nevojat për trajnime. 

 Kategoria A : kurse fillestare me njohuri të përgjithëshme rreth strukturës, 

institucioneve, dhe zhvillimit të BE; 

 Kategoria B : kurse që sigurojnë njohuri rreth çështjeve të bashkimit Evropian; 

 Kategoria C : kurset e specializimit 

Nivelet e nevojave për trajnim janë si më poshtë : 

 Kurse fillestare, të cilat ne mund t‟i zhvillojmë nga arsimi parauniversitar 

(46.6%  e respondentëve dhe ½ e kandidateve të regjistruar këtë vit në fakultet 

dëshirojnë të jenë studentë të specializimit « Administrim Evropian » ose të 

ndjekin një numër më të madh të lëndëve të fokusuara në studime Evropiane 

gjatë semestrit të tretë të ciklit të parë të studimeve (në degë të përgjithëshme). 

 Specializime të avancuara të zhvilluara në studimet e specializimit « Studime 

Evropiane », ose duke frekuentuar programet e specializuara master 2 vjeçare, 

ose programet ekzekutive master 1 vjeçare ; për këtë të fundit, është bërë e 

domosdoshme rritja e numrit të lëndëve  në fushën e administrimit Evropian, gjë 

që e miratojnë 69.3% e respondentëve.  
 Profesionalizëm përmes studimeve të doktoraturës, për të diplomuarit e 

specializimit « Administrim Evropian », stafit akademik të ri dhe nëpunësve 

civil të interesuar në çështjet Evropiane ; 72.7% i konsiderojnë studimet për 

doktoraturë  në shkencat administrative si të nevojshme, lidhur me temat e 

administrimit Evropian. 
Pjesmarrësit në kurset afat shkurtra shprehin mendimin se për nëpunësit civil  ne 

identifikojmë njëherësh nivelin e trajnimit lidhur me studimet për doktoraturë, dhe nivelit 

të nevojave per trajnime specifike lidhur me nevojat kryesore (në tema specifike, psh, 

çështje Evropiane, Manaxhimi Ciklik i Projekteve Evropiane, Struktura e Fondeve, 

bashkëpunimi për zhvillimin, planifikimi startegjik) si dhe nevojave për trajnim lidhur 

me informacionin. 

4.5.3 Vendosja e diplomave në tregun e punës. 

Tregu Evropian i punës është duke ndryshuar, një proces ky që reflektohet edhe në tregun 

Rumun të punës, me një influencë më të madhe  mbi Evropianizimin e Arsimit  të Lartë 

Rumun. Për të qënë më të saktë, hapesira e një tregu të ri pune është përshtatur për të 

diplomuarit e arsimit të lartë, duke u karakterizuar nga një shkallë e lartë e fleksibilitetit 

dhe gadishmerisë brenda dhe jashtë vendit në administrimin publik dhe instutucionet 

publike kombëtare dhe Evropiane.  
Në këtë kuptim të diplomuarit në specializimin «Administrim Evropian» mund të kenë 

mundësi më të mëdha hyrje në tregun Evropian të punës, duke konkuruar për një vend 

pune si nëpunës civil  ose nëpunës civil Evropian, lidhur me specializimin në 
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«Administrim Publik», ose duke u diplomuar në programet specifike master në lidhje me 

studimet Administrative Evropiane, Hapësira Publike Evropiane, lidhur me këto 

diplomime në studime të përgjithëshme Evropiane tregohet si më poshtë : 

 

 Grafiku 6 Perceptimi i arsimit universitar(a), master(b), Pasuniversitar(c) dhe niveli i 

studimeve  për doktoraturë (d) në fushën e shkencave administrative. 

 
 

1- aspak i rëndësishëm 

2- jo shumë i rëndësishëm 

3- disi i rëndësishm 

4- tepër i rëndësishëm 

5- jashtëzakonisht i rëndësishëm 

6- pa përgjigje 

 

 68.3% e subjekteve të pyetur shfaqin rëndesinë e nivelit në fushën e shkencave 

administrative, ndërkohë që pothuajse ¾ e tyre ose (73.1%) shprehin rëndësinë e 

nivelit në administrimin Evropian. 

 Diploma Master në fushën e studimeve Administrative Evropiane dhe Hapësirën 

Publike Evropiane është konsideruar më tepër tërheqëse për (66.9%) se sa marrja e 

një diplome në programin master në studime Evropiane (në 56.7%). 

 Për Diplomën Doktor në studime Evropiane (në 51.6%). 

 

Krijimi i një kariere në administatën publike kombëtare është arritje e madhe lidhur me 

profilin e specializimit në të ardhmen (për 54.7%), ndërkohë që vetëm 23.9 % e 

respondenteve gjykojnë se mund të krijojnë një karierë profesionale në administratën 

publike të një vendi tjetër. Sistemi ligjor Rumun përkrah specializimin nëpërmjet 

studimeve për doktoraturë, përgjithësisht stafi akademik është duke ecur një hap para në 

këtë drejtim. Në sistemin publik mbajtja e një titulli Prof. Dr. në Administrim Publik 

Evropian ose kombëtar është konsideruar shpesh herë një kriter në promovimin e karierës 

profesionale, një fakt që justifikon përgjigjen e 77.6% të respondentëve lidhur me 

kategoritë e tjera të studimeve për doktoraturë. 
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4.5.4 Renditja e programeve arsimore në fushën e shkencave administrative me 

praktikat Evropiane. 
Lëvizshmëria në hapësirën Evropiane të arsimit të lartë. 

Lëvizshmëria e studentit dhe e stafit akademik, programet studimore  të përbashkëta 

dypalëshe ose trepalëshe (SOCRATES, ERASMUS) paraqesin një formë të 

Evropianizimit të arsimit të lartë, të kosideruar si të dobishme për 84.2 % të 

respondentëve, për trajnimet dhe zhvillimin e tyre si dhe për punësimin në një detyrë në 

institucionet publike dhe administratë.  

Pjesmarrja në veprimtaritë akademike lidhur me çështjet Evropiane. 

Shtimi i organizimit të veprimtarive për t‟u njohur me vlerat Evropiane, për t‟u informuar 

dhe debatuar lidhur me çështjet Evropiane, për të paraqitur  rezultatetet e kërkimeve 

shkencore të realitetit në hapësirën Evropiane tregojnë një nga preokupimet e mjedisit 

akademik, nga pikëpamja e misionit të saj për të kultivuar qëndrime dhe transmetuar 

njohuri. Niveli i ulët i prezantimit të të punësuarve në sektorin publik në aktivitetet 

akademike vlerësohet me 41.3%, publikimi i disa artikujve të specializuar në çështje 

Evropiane nga të punësuarit në administraten publike konsiderohet i parëndesishëm për 

8.2%, dhe organizimi i veprimtarive si (konferenca, seminare, debate, sesione shkencore) 

mbi temat Evropiane është paraqitur shumë mirë nga pjesmarrja e përfaqësuesve të 

mjedisit akademik, së bashku me stafin akademik dhe studentet me 85 %. 

Veprimtaritë me temë Evropiane, të organizuar nga mjedisi akademik së bashku me 

institucionet publike kanë filluar të startojnë për (21.8%) ;  

 

5. Përfundime 
Prezantimi i mësipërm paraqet një premierë në preokupimet e manaxherëve, stafit 

akademik dhe studiuesve në fushën e shkencave administrative në Rumani. Kjo është një 

situatë e justifikuar nga njëra anë, lidhur me zgjedhjen e autoriteteve aktuale Rumune për 

të zbatuar detyrimet që rrjedhin nga Deklarata e Bolonjës, dhe nga ana tjetër, nga 

mungesa e një praktike metodologjike dhe sistematike lidhur me perceptimin e 

përfitimeve të kërkimit rreth përmbajtjes dhe formës së organizimit të studimeve 

akademike. Vënia e theksit lidhur me çështjen e Evropianizimit të arsimit të lartë në 

fushën e shkencave administrative është fokusuar në pozicionin avant-garde të mbajtur 

nga Fakulteti i Administrimit Publik të Shkollës Kombëtare të Studimeve Politike dhe 

Administrimit Publik (SNSPA) në sistemin e arsimit të Lartë Rumun, përfshirë fushën e 

shkencave politike dhe administrative si dhe domosdoshmërinë që rrjedh nga integrimi 

aktual i Rumanisë në Bashkimin Evropian, duke synuar të bëjë të pajtueshme 

përmbajtjen  dhe trajnimet me ato të  institucioneve prestigjoze të vendeve të BE. 

Në këtë kuptim, janë përshtatur si më poshtë: 

a) Studimi i nisur dhe i paraqitur nëpërmjet nevojave për një rritje të temës dhe lëndëve 

të përafërta në mënyrë që të formulohen përfundime dhe vlerësime me një shkallë të lartë 

të parimeve të përgjithëshme. 

Programet e trajnimit për studimet akademike universitare dhe master janë siguruar 

gjithashtu nga universitetet  e tjera. 

Përafrimi dhe konceptimi, nga pikëpamja e përmbajtjes së këtyre programeve ka bërë të 

dukshme shumë udhëzime, duke theksuar tre prej tyre si më  kryesore : 
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 përafrimin normativ tradicional, nga pikpamja ligjore, bazuar në akte dhe 

nënakte ligjore administrative ; 

 përafrimi ekonomik manaxherial, bazuar në një kurrikul të inspiruar nga  fusha e 

shkencave ekonomike dhe manaxheriale ; 

 përafrimi organizativ bazuar në shkencat politike dhe teoritë organizative. 

b) Është e nevojshme të zhvillohen studime krahasuese me universitetet dhe 

institucionet e shteteve anëtare të bashkimit Evropian dhe të ndërmerren ose të 

formulohen disa standarte dhe kritere të përshtatëshme në mënyrë që të përshkruhen 

saktësisht përmbajtjet dhe efektet e Evropianizimit në arsimin e lartë në shkencat 

administrative.  

c) Tema e përafert mund të paraqesë një çështje të studimit të një grupi, i krijuar 

posaçërisht  bashkë me NISPAcee ose EGPA për të ofruar të dhëna dhe tregues të 

përshtatshëm, të pranuara në unanimitet në mënyrë që të përcaktojë sasinë dhe të 

përshkruajë procesin e Evropianizimit të përmendur në dokumentin e prezantuar. 
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Reformat në Administratën Publike në Serbi dhe  

Proceset e Integrimit Evropian: 

Në të njëjtën rrugë apo Paralel? 
Milena Mihajlovic

1 

 

1. Hyrje 

Një nga proceset kyçe në kalimin nga një regjim autoritar dhe socialist drejt 

ekonomisë së tregut të hapur dhe një demokracie të vërtetë është reforma e gjithë 

mekanizmit qeverisës, një proces gjithpërfshirës i re-formimit institucional dhe 

organizativ. Në Evropë këto reforma kanë evoluar njëherazi me ato ndërkombëtare, 

dhe mbi të gjitha (ri) integrimi Evropian i këtyre shteteve socialiste/komuniste. 

Lidhja midis Reformave në Administratën Publike (RAP) dhe Integrimit Evropian 

(IE) është theksuar vazhdimisht në kuptimin e zgjerimit të Bashkimit Evropian
2 

Megjithatë kjo lidhje është mjaft e tërthortë, duke ditur që nuk ka një acquis 

communautaire në fushën e Administrimit Publik (AP), rëndësia e tij shpesh është 

theksuar si « soft acquis » psh, janë zhvilluar
3
 parimet dhe standartet e përbashkëta të 

BE, në fushën e administrimit publik. Ka disa rreziqe që rezultojnë në ndarjen  e 

rrugëve të (RAD) dhe IE në përputhje  me disa rezultate pozitive në lidhjen e tyre. Së 

pari si objektiv i hyrjes në Bashkimin Evropian « ndryshimet në përmbajtje, 

koordinim, renditje dhe rëndësinë e reformës administrative,»
4
 përpjekjet e 

vazhdueshme që nisin me RAP, progreset e rëndësishme të bëra për IE, mund të 

paraqiten si të pavlera në qoftë se  pjesa kryesore e RAP duhet  riformuluar në favor 

të IE. Megjithatë, Evropianizimi i Administrates Publike të një vendi nuk ndalon me 

hyrjen në BE. Ajo që duhet të pranohet  nga qeverisja e vendeve aplikuese për 

anëtare të BE është koordinimi i politik-bërjes i cili parashikon « vështirësi të shumta 

dhe probleme të dallueshme » para Administrates Publike vendase
5
, «nga pikëpamja 

e një periudhe afat gjatë (në lidhje me RAP), rruga drejt BE përveç manaxhimit për 

hyrjen në BE përfshin edhe manaxhimin e anëtarësimit»
6
 

Së dyti, prioritetet e IE kanë rezultuar shpesh në zbatimin e praktikave të avancuara 

administrative në këtë sektor dhe sukseseve e tyre të konsiderueshme, pa vonuar 

transmetimin e këtyre njohurive teknike dhe eksperiencën për pjesën tjetër të 

administratës.  

                                                 
1
 Profesor i Asociuar, Departamenti për Ngritje dhe Trajnim Institucional, Zyra Serbe e Integrimit Evropian, 

Beograd, Serbi 
2
 Tony Verheijen. Manaxhimi i Çështjeve te Bashkimit Evropian për shtetet kandidate per anëtarësim. 

OECD/SIGMA23 :29 
3
 Përmbledhje.1998.OECD/SIGMA 23 :29 ; Verheijen.1998. Manaxhimi i Çështjeve të Bashkimit Evropian 

për shtetet kandidate për anëtarësim. OECD/SIGMA23 :29 ; Joachim Jens Hesse. 1998. Rindërtimi i shtetit : 

Reforma Administrative në Evropen Qëndrore dhe Lindore. OECD/SIGMA23 :179 ; Barbara Nunberg. 2000. 

Gati për Evropën :Reforma në Administratën Publike Hyrja në Bashkimin Evropian e Evropës Qendrore dhe 

Lindore. Banka Botërore, Raporti Teknik 466 :21, 208, 211, 215, 257. 
4
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5
 B.Guy Peters dhe Vincent Wright. 2001. Koordinimi Kombëtar i Politik Bërjes Evropiane. Në Bashkimin 

Evropian : Pushteti dhe Politik- Bërja. 2. Shkruar nga Jeremy Richardson. Londër : 156 
6
 Les Metcalfe.1998. Gara e Sfidave te Hyrjes. OECD/SIGMA 23 :62 
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transmetimin e këtyre njohurive teknike dhe eksperiencen për pjesën tjetër të 

administratës publike. Kështu lidhjet e forta institucionale midis RAP dhe integrimit 

të ardhshëm Evropian në proçesin e hyrjes mund të ndihmojë sektorin e manaxhimit 

të Integrimit Evropian nga mbetja si një « ishull i përsosmërisë ». Së treti, në një 

vend me një traditë në legjislacionin administrativ, siç është Serbia, do të ishte një 

rrezik i madh për Reformën në Administratën Publike qëndrimi i kufizuar për një 

përshtatje të nivelit të ulët (dhe zbatimin në një hapësirë të caktuar), pa efektet e 

thella mbi strukturat proceduriale dhe kulturat administrative. Kështu në qoftë se  në 

rrugën e Reformës në Administratën Publike, e gjithë administrata publike ka 

kontakte të vazhdueshme ose influencohet nga strukturat e Integrimit Evropian , të 

cilat janë të hapura drejt praktikave Evropiane, rritet mundësia që këto Reforma të 

përfshijnë të gjithë administratën. 

Në këtë kontekst, dokumenti kontrollon reformën në Administratën Publike dhe 

proçeset e Integrimit Evropian në Serbi me synimin që të përcaktojë nevojën për një 

marrëdhënie më të qëndrueshme midis dy proçeseve, dhe harton gjithashtu 

rekomandimet për zbatimin e lidhjes midis këtyre dy proçeseve.Lidhja midis 

Reformës në Administratën Publike dhe Integrimit Evropian kontrollohet në dy 

nivele : planifikim të reformës dhe reformën në realitet. 

Analiza e strategjisë së Reformës në Administratën Publike shërben për të 

kontrolluar hapësirën në të cilën reforma e përcaktuar bazohet në parimet bazë të 

Administrimit Evropian. Duket se masat shprehin qartë lidhjen midis reformës në AP 

dhe IE, duke ju referuar IE dhe marrëveshjeve institucionale për lidhjen midis dy 

proçeseve. Për më tepër zbatimi i reformave aktuale tregon lidhjen potenciale dhe 

reale  midis RAP dhe IE në veprimtarinë aktuale  të institucioneve në manaxhimin e 

reformës dhe Integrimit Evropian. Kapitulli mbi reformën aktuale tërheq vëmendjen 

gjithashtu mbi trashëgiminë administrative ekzistuese në mënyrë që të përcaktohet 

një sfidë e re në arritjen e suksesit të përafrimit të reformes në AP, i cili do të bazohet 

në ndërtimin e Serbisë si një shtet i ardhshëm anëtar i BE. Këtij shqetësimi i është 

dhënë një rëndësi e veçantë në rekomandimet e paraqitura në përfundimet e këtij 

dokumenti. Metodologjia e aplikuar është cilësore, duke e bërë të përshtatshëm për 

«[tërheqjen]  në kërkimin që synon një arsyetim më të thellë sesa një kontroll 

sipërfaqësor të të ardhmes»
7
. Përsa i takon mbledhjes së të dhënave, autori kombinon 

fushën e kërkimit me kërkimin e bazuar në arkiv. (burime kryesore dhe dytësore së 

bashku). Një pjesë e fushës së kërkimit  psh. 6 gjysëm- strukturat, intervistat e 

drejpërdrejta me individë të përfshirë në mënyra të ndryshme në reformën e AP dhe 

IE në Serbi, janë kryer në Mars të vitit 2005 me synim përgatitjen e Temave të 

Diplomave Master  në Kolegjet Evropiane, mbi të cilat është bazuar ky dokument. Të 

dhënat janë freskuar falë eksperiencës së punës së autorit në Zyrën e Integrimit 

Evropian të Qeverisë së Serbisë dhe përfundimi i kohës së kërkimit ka qënë Dhjetor 

                                                 
7
 S. D. Johnson. 1995. Mundet studimi ynë të mbështëse mbikqyrjen ? Gazeta e arsimit teknik 32 ((3):4, Nahid 

Golafshami. 2003 Serioziteti i arsyetimit dhe vlefshmëria  në studimet cilësore. Raporti cilësor 8(4), < 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf> (prill 2004):603. 
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2006. Para se të kalojmë tek analiza, paragrafi i mëposhtëm bën një përmbledhje të 

përmbajtjes së brendëshme mbi të cilën është bazuar analiza duke e bërë diskutimin 

më të kuptueshëm për një lexues ndërkombëtar.  

 

1.1 Përmbajtja 

Pas kolapsit të regjimit socialist dhe shpërbërjes pasuese të Republikës  Federale 

Socialiste të Jugosllavisë,  pjesa e mbetur e Republikës Federale të Jugosllavisë e 

përbërë vetëm nga Serbia dhe Mali i Zi, pësoi një tjetër regjim autoritar. Më tepër se 

një dekadë qeverisja e Milloshevicit në vend rezultoi në një keqësim të madh të 

ekonomisë së vendit, të reputacionit ndërkombëtar, si dhe në aftësitë administrative 

gjithashtu. Deri në ndryshimet demokratike në Tetor 2000, Serbia dhe Mali i Zi ishin 

të ndara nga shtetet e tjera Evropiane post –komuniste jo vetëm nga mënyra e 

tranzicionit, por edhe nga republikat e mëparëshme Jugosllave që kishin nisur më 

herët proçesin e demokratizimit
8
. Madje edhe pas rrëzimit përfundimtar të 

Milloshevicit dhe fillimit të fazës së reformave intensive, disa çështje të brëndëshme 

politike kanë mbetur parësore, duke larguar kështu vëmendjen dhe energjitë nga 

reformat në fushat urgjente.
9
 

Një nga këto çështje, me një ndikim të rëndësishëm për temën e këtij studimi psh, 

reforma në administratën publike, është zhvillim i marrrëdhënieve  midis Serbisë dhe 

Malit të Zi, që u finalizuan vetëm në Maj të vitit 2006, kur popullsia e Malit të Zi 

zgjodhi ndarjen nga Bashkimi i Shteteve të Serbisë  me një referendum duke i dhënë 

fund ekzistencës tepër të shkurtër të këtij bashkimi i krijuar në vitin 2003 si një 

zgjidhje e përkohëshme e krizës konstitucionale midis dy republikave. Lidhur me 

« zgjidhjen » e kësaj krize, shtetet e përbashkëta kishin shumë pak kompetenca
10

. 

Kështu një marrëveshje midis dy republikave pati ndikim tepër të madh për 

administratat e të dy vendeve anëtare dhe shtetit të bashkuar, kështu një numër i 

madh kompetencash ishin transferuar në nivelin e shtetit anëtar dhe personeli i 

institucioneve të qeverisjes federale  ishte rishpërndarë në organet e shteteve anëtare. 

Lidhur me tre ndarje ishin krijuar programet e Reformës në AP: Serbia dhe Mali i Zi 

                                                 
8
 Fillimi i proceseve të tranzicionit në Slloveni dhe Maqedoni menjeherë pas rënies së regjimit jugosllav në 

1991, Bosnja dhe Hercegovina pas Marëveshjes së Daytonit në 1995 dhe Kroacia pjesërisht gjatë regjimit 

autoritar të Franjo Tuxhman dhe pas vdekjes së tij në 10 Dhjetor 1999. 
9
 Këto janë çështje në lidhje me statusin final të Kosoves që mbeten të pazgjidhura, bashkeveprimi me 

Gjykaten e Hagës (ICTY) dhe marëdhënia midis Serbisë dhe Malit të Zi. 
10

 Kriza kushtetuese midis Serbisë dhe Malit të Zi i shfaq gjatë sundimit të Milosheviçit, periudhë kur në 

Malin e Zi u vendos një regjim i ri kundërshtar i Milosheviçit dhe i mbështetur nga Perëndimi. Mbasi 

Milosheviçi u përmbys në 5 Tetor 2000, qeveria e Malit të Zi filloi përpjekjet e fuqishme për shkëputjen e 

plotë të Malit të Zi. Kjo krizë u ndërpre përkohësisht me të ashtuquajturën Marrëveshje të Beogradit e arritur 

me ndërjetësimin e fuqishëm të BE dhe e nënshkruar në Beograd në Mars 2002. Rezultat i saj ishte krijimi i 

Shtetit të Bashkuar të Serbisë dhe Malit të Zi, i cili kishte më shumë natyrë konfederale (në vend të një natyre 

federale). Kompentencat e Bashkimit u specifikuan në Kartën Kushtetuese e cila kërkoi edhe një vit tjetër për 

tu përfunduar për shkak të interesave të kundërta të përfaqësuesve të dy vendeve. Dokumenti final që u 

ratifikua në 4 Shkurt 2003 i kufizoi kompetencat vetëm për mbrojtjen dhe politikën e jashtme, së bashku me 

kompetenca të kufizuara lidhur me minoritetet dhe të drejtat e njeriut dhe tregtinë e brendshme dhe të jashtme. 
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ishin për të ndjekur (ose vazhduar) reformat e tyre administrative, ndërkohë që 

administrata e bashkimit të shtetit jo vetëm që ishte larguar fatkeqësisht nga regjimi  i 

Milloshevicit por ishte shkatërruar nga rrëzimi i  ashpër në kuptimin e shtetit të 

përbashkët. Përmes ekzistencës së Bashkimit të Shtetit, askush nuk investonte burime 

në administratën e tij ekzistuese nga ana e Malit të Zi (shteti i bashkuar ishte 

perceptuar vetëm si një zgjidhje kalimtare për krijimin e një shteti të pavarur 

Malazes). Pas rrëzimit të Shtetit të bashkuar, administrata publike e tij ishte akoma 

në kushte tepër të vështira, ndërkohë që koha e mjaftueshme kishte humbur për 

reforma në fushat të cilat ishin nën kompetencën e shtetit të bashkuar. Në një kohë 

kur shteti i bashkuar rrënohej tërësisht, kompetencat e mbetura ishin transferuar në 

administratën serbe duke përdorur një urdhër të qeverisë si një zgjidhje të 

përkohëshme deri në përshtatjen e një kushtetute të re dhe të zgjedhjeve parlamentare 

të cilat do të nisnin nga formimi i një qeverie të re dhe  institucionet të shkrira 

plotësisht në qeverisjen e shtetit të bashkuar do të kalonin nën një sistem të 

administratës publike Serb
11

. 

Në referendumin e tetorit 2006, shumë shpejt pas rrëzimit të bashkimit Serbi - Mali i 

Zi, populli serb miratoi një kushtetutë të re, e cila përfshinte të gjitha kompetencat që 

Serbia duhet të kishte si një shtet  i pavarur. Megjithëse paragrafi mbi administratën 

publike është tepër i shkurtër dhe shërbimi civil nuk është paraqitur si një kategori 

kushtetuese, ka gjëra të reja krahasuar me kushtetutën e vjetër. Së pari është shpallur 

qartësisht se administrata publike është « e pavarur » si dhe « e lidhur me 

Kushtetutën dhe ligjin, dhe qeveria është përgjegjëse për punën e saj » (neni 136). Së 

dyti, Avokati i Popullit dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit janë përfaqësuar për herë të 

parë si kategori kushtetuese (neni 138 dhe 96). Së treti, zbatimi i ligjit  është 

vendosur si guri themelor i shtetit dhe kushtetutës dhe i shtyllave të tjera të 

demokracisë  të garantuara nga  kushtetuta (psh ankesat kushtetuese, ndalimi me ligj 

i konfliktit të interesit, barazia para ligjit, të drejtat e grupeve minoritare etj), dhe 

dikush mund të shprehet se administrata publike e lidhur me një kushtetutë kaq 

moderne mund të ngrihet plotësisht në standartet dhe vlerat Evropiane. Megjithatë 

ndikimi shumë i madh në hartimin dhe funksionimin e Administratës Publike Serbe i 

detyrohet reformës legjislative gjithpërfshirëse e cila është kryer në periudhën 2004 - 

2007 në përputhje me objektivat të dala nga strategjia e Reformës së Administatës 

Publike Serbe. Reforma në Administratën Publike Serbe filloi në një mënyrë 

sistematike megjithëse tepër vonë në krahasim me reformat ekonomike. Qeveria e 

parë pas asaj të Milloshevicit ndoqi reformat administrative në një mënyrë tepër të 

tensionuar ndërkohë që u përqëndrua në çështjet ekonomike
12

.
 
Strategjia e qeverisë 

për Reformën në Administratën Publike u përshtat jo më vonë se Tetori i vitit 2004, 

me saktë vetëm pas krijimit të qeverisë së dytë, e cila ndërmori një përafrim koherent 

drejt këtij proçesi që ishte i menjëherëshëm. Strategjia mori parasysh një kontroll të 

                                                 
11

 Dekreti për statusin e institucioneve individuale të ish Serbisë dhe Malit të Zi dhe të shërbimit të Këshillit të 

Ministrave, 2006. Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë 49. 
12

 Vlerësimi i Reformës së Administratës Publike në Ballkan : Serbia dhe Mali i Zi. 2004. OECD/SIG-MA: 1. 



Reformat në Administratën Publike në Serbi dhe Proceset e Integrimit Evropian: 

Në të njëjtën rrugë apo Paralel?  
 

 

 113 

legjislacionit ekzistues dhe një ndërhyrje në sistemin e shërbimit civil bazuar në 

parimet e profesionalizmit dhe depolitizimit, (çështje të cilat do të diskutohen edhe 

në pjesët e tjera të raportit.) 

Në të njëjtën kohë kur Strategjia e Reformës në Administratën Publike u miratua nga 

Qeveria Serbe, marrëdhëniet me BE  tashmë ishin përmirësuar dukshëm. Samiti 

Evropian në Thesaloniki i mbajtur në Qershor të vitit 2003 përsëriti « mbështetjen pa 

kushte të të ardhmes Evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor », duke 

konfirmuar statusin e tyre si kandidatë potencialë për anëtarësim ne BE dhe 

vendosmërinë e përkrahjes së përpjekjeve  të tyre për integrimin në BE «në të gjitha 

mënyrat për anëtarësim e tyre në të ardhmen »
13 

e cila do të konsolidonte jashtë mase 

besimin në keto vende që rruga drejt BE tani është çimentuar. Në fund të vitit 2004 

Komisioni Evropian kishte përgatitur tashmë një studim të plotë për mundësitë e 

Malit te Zi dhe Serbisë për hapjen e negociatave në lidhje me Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit  (MSA). Në Prill të vitit 2005, Këshilli i Bashkimit Evropian 

pranoi raportin pozitiv të komisionit, dhe negociatat për MSA filluan në 10 Tetor të 

vitit 2005. Më vonë, në Prill 2006, negociatat ishin ndërprerë për mos plotësimin e 

kritereve politike të veçanta, por me një angazhim zyrtar për vazhdimin e 

menjëherëshëm të tyre pas  përmbushjes së kritereve. Megjithëse ky kriter nuk ishte 

fort i kënaqshëm nga koha e përfundimit të këtij raporti, BE tashmë intensifikoi 

bashkëpunimin me Serbinë në fusha të tjera siç ishin vizat dhe emigracioni ku 

negociatat mbi marëveshjen BE- Serbi për lehtësimin e vizave filloi me një sukses të 

dukshëm. Pavarësisht se përfundimi i këtij raporti nuk e pa të zyrtarizuar rifillimin e 

negociatave,
14

» ajo që duhet thënë me siguri të plotë është se që prej 2005, të dy 

proçeset e rëndësishme Reforma në Administratën Publike dhe Integrimi Evropian së 

bashku ishin futur në mocion me qëllim që ti drejtoheshin  çështjes  së bashkimit të 

tyre institucional duke i parë si dy pjesë të një proçesi të vetëm të transformimit të 

shtetit serb. 

 

2.Strategjia e Reformës në Administratën Publike: Lidhjet me proçeset e 

Integrimit Evropian 

Ky seksion analizon përhapjen që mori Strategjia e Reformës në Administratën 

Publike në Republikën Serbe lidhur me proçeset e Integrimit Evropian, duke formuar 

bazën e proçeseve për ndërtimin e të ardhmes si një shtet anëtar i BE
15

. Pas një 

diskutimi të shkurtër se si janë pasqyruar në Strategji parimet  kryesore të 

administratës së BE (të përcaktuara sipas raportit te Mbështetja e Përmirësimit të 

                                                 
13

 Deklarata në Samitin e BE dhe Ballkanit Perëndimor , Thesaloniki, 21. Qershor 2003. 
14

 Zgjedhjet parlamentare të Janarit 2007, ku partitë me orientim demokratik (kjo referencë është bërë 

zakonisht për partitë të cilat u mbodhen rreth një koalicioni që rrëzoi Milloshevicin) fituan shumicën, u 

shoqëruan nga një mesazh i nënkuptuar se negociatat për MSA do të vazhdonin sapo të krijohej qeveria e re. 
15

 Ky kapitull është bazuar kryesisht mbi analizën e tekstit të Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 

të qeverisë Serbe. Megjithatë, shënimet e veçanta në fund jane bërë  atehere kur i jemi referuar ndonjë 

dokumenti, interviste apo ndonjë burimi tjetër. 
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Qeverisjes dhe Administrimit SIGMA,«Parimet Evropiane të Administrimit Publik») 

është analizuar përputhja e strategjisë me raportin e Mbështes së Përmirësimit të 

Qeverisjes dhe Administrimit SIGMA mbi shërbimin civil. Pas kësaj pjesë kemi një 

vështrim të shkurtër në lidhjet e proçeseve integruese Evropiane dhe RAP duke 

marrë parasysh termat e referencës të objektivave për hyrjen në BE dhe lidhjet e 

parashikuara institucionale me proçeset e IE në strukturat manaxhuese të RAP të 

përshkruara në Strategji.  

 

2.1 Kriteret Administrative të BE, Rregullat bazë te Mbështetja e Përmirësimit 

të Qeverisjes dhe Administrimit (SIGMA)-s për Shërbimin Civil dhe Strategjinë 

e RAP 

Një mënyrë për të treguar nëse Strategjia e RAP, e cila paraqet reformën 

administrative, e hartuar si një pjesë e proçeseve të ndërtimit e një të ardhme të një 

shteti anëtar Evropian, është të analizojë këtë dokument mbi bazën e përputhjes së tij 

me parimet bazë administrative të promovuara nga BE. « Parimet themelore 

administrative ligjore të përbashkëta në vendet e Evropës Perendimore » u janë 

shpjeguar dhe promovuar vendeve kandidate nëpërmjet dokumentit Mbështetja e 

Përmirësimit të Qeverisjes dhe Administrimit (SIGMA) nr.  27, « Parimet Evropiane 

për Administrimin Publik ». « Ato janë grumbulluar në 4 grupe kryesore: 1) 

serioziteti dhe parashikueshmëria (siguria ligjore) ; 2) hapja dhe transparenca ; 3)  

përgjegjësia dhe 4) eficenca dhe efektiviteti
16

. Si një strategji kombëtare RAP 

përcakton parimet bazë të cilat do të drejtojnë proçeset e reformës administrative në 

tërësi (legjislacionin dhe zbatueshmërine), është e rëndësishme të theksojmë çështjen 

e pajtueshmërisë së Strategjisë Serbe të RAP me parimet themelore administrative 

Evropiane. 

Prandaj strategjia serbe e RAP shpall qartësisht se sukseset e reformës administrative 

varen nga ekzistenca e një « Strategjie të RAP bazuar në parimet e përgjithshme të 

Hapësirës Administrative Evropiane, » « mirëqeverisjes », dhe konceptit të « një 

qeverisje të hapur ». Katër grupet e parimeve që Mbështetja e Përmirësimit të 

Qeverisjes dhe Administrimit (SIGMA) i ka përcaktuar si parime themelore të 

Administrimit Publik Evropian të cituara qartësisht si vlera, qeverija duhet ti 

respektojë përmes proçeseve të reformës së Administratës Publike. Diskutimi i 

reformës legjislative, e cila është menduar si një parapërgatitje për krijimin e një 

Administrate Publike profesionale dhe të depolitizuar gjithashtu i referohet këtij 

grupi parimesh. Çdokush mund të vërejë se Strategjia Serbe e RAP ofron përmbajtje 

të qartë dhe domethënëse në lidhje me parimet administrative Evropiane. 

Një analizë e strategjisë Serbe për RAP lidhur me pajtueshmërinë e shërbimit civil te 

Mbështetja e Përmirësimit të Qeverisjes dhe Administrimit (SIGMA)  zbulon se 

pjesa më e madhe e këtyre kërkesave, të cilat janë pranuar si « Soft EU acquis » në 

sferën e administrimit publik, janë ndërthurur plotësisht në këtë dokument bazë duke 

                                                 
16 Analiza nuk shqyrton detajet të gjithë setit të parimeve pasi kjo mund të bëhet çështje e një projekti 

tjetër kërkimor. 
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konstatuar orientimin në reformat dhe parimet kryesore për Administratën Publike 

Serbe. Megjithatë është zbuluar gjithashtu se zhvillimi i aftësive të shërbimit civil në 

fushën e integrimit Evropian nuk është shoqëruar me nivelin e planifikuar për një 

Reformë të përgjithshme  të Administratës Publike. 

Fillojmë me  Strategjinë që merr parasysh një ligj specifik, i cili do të përcaktojë 

statusin ligjor të nëpunësit civil duke zbatuar, « kompetencat publike », që është edhe 

kushti i parë i SIGMA-s. Një ligj i tillë do të ndajë ata që ekzekutojnë kompetencat 

publike në punën  e tyre nga ata që kryejnë punë operacionale. Statusi ligjor i këtyre 

të punësuarve në shëndetësi, arsim, dhe shërbime të tjera publike mund të rregullohet 

me një ligj të veçantë. Strategjia nuk përcakton saktësisht nëse « të gjitha veprimet e 

marra nga nënpunësit civil » mund të kenë një bazë ligjore
17

 por diskuton qëllimet të 

cilat do të realizohen përmes një rregulli të veçantë për nënpunësit civil, psh zbatimi i 

ligjit, sinqeriteti dhe transparenca, përgjegjësia, serioziteti, parashikueshmëria dhe 

efiçenca nënkuptojnë qartësisht se strategjia e parashikon këtë si një qëllim të RAP. 

Përgjegjësia është vendosur veçanërisht si një nga « elementet themelor që do të 

përfshihet në Ligjin e Shërbimit Civil». Kushtet lidhur me paanësinë dhe integritetin 

janë përfshirë në diskutimin lidhur me të drejtat dhe detyrimet specifike që nënpunësi 

civil duhet të ketë sipas ligjit të Shërbimit Civil.(psh të jenë neutral në plotësimin e 

detyrave të tyre, të zbatojnë ligjin, të kenë të drejtë të kundërshtojnë urdhërat e 

paligjshëm dhe të jenë të mbrojtur nga presionet politike etj) dhe të krijojnë një 

sistem transparent të pagave. 

Megjithëse përmbajtja e strategjisë nuk i referohet qartësisht ndonjë ligji specifik për 

pagat në shërbimin civil, Plani i Veprimit të Strategjisë parashikon përshtatjen e një 

ligji të tillë, i cili në të vërtetë është miratuar në vitin 2006. Lidhur me përmbledhjen 

e « efiçencës në manaxhimin e nënpunësve civil dhe kontrollin e stafit », Strategjia  

shqyrton çështje të ndryshme të manaxhimit të burimeve njerëzore. Ajo nuk 

përcakton strukturën e cila do të zbatoje këtë detyrë, por ajo specifikon parimet 

lidhur me manaxhimin. Ajo gjithashtu lë të kuptohet se do të jetë një qëndër 

koordinimi e lidhur në sistem me një nivel të caktuar të decentralizimit. Ndërsa 

rregullat bazë te Mbështetja e Përmirësimit të Qeverisjes dhe Administrimit 

(SIGMA) i sugjeron se motivimi i nënpunësve civil do të arrihet nëpërmjet 

praktikave menaxhuese, strategjia Serbe e RAP i referohet motivimit kryesisht në 

shqyrtimin e reformës të sistemit të pagave i cili është për përfshirjen e një sistemi 

stimulues të shpërblimeve i lidhur me ecurinë e performancës, për motivimin e 

nënpunësve civil që dallohen në punën e tyre dhe që përpiqen të rrisin aftësinë dhe 

kompetencat e tyre nëpërmjet trajnimeve profesionale.  

Strategjia merr masa të qarta lidhur me çështjet e rritjes së profesionalizmit dhe 

stabilitetit të stafit. Përzgjedhja nëpërmjet konkursit të nënpunësve civil bazuar mbi 

meritat dhe kriterin e transparencës  është paraqitur si një nga objektivat më të 

                                                 
17 Rregullat bazë të Mbështetjes së Përmirësimit të Qeverisjes dhe Administrimit (SIGMA). 
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rëndësishëm që do të arrihet nëpërmjet reformës. Gjithashtu është paraqitur edhe 

çështja e rekrutimit, formimin dhe mbajtjen e nënpunësve civil me njohuritë dhe 

aftësitë e duhura, nëpërmjet reformës së sistemit të pagave dhe manaxhimit të 

burimeve njerëzore. 

Pjesa e fundit e Mbështetjes së Përmirësimit të Qeverisjes dhe Administrimit 

„SIGMA) në Shërbimin Civil, që i takon rritjes së aftësive të nënpunësve civil në 

fushën e integrimit Evropian, nuk është paraqitur nga Strategjia e RAP. Kjo mund të 

konsiderohet si disavantazh i kësaj Strategjie, duke lënë të kuptohet se prioriteti i 

orientimit të reformave të Serbisë në Integrimin Evropian nuk është trajtuar nga 

Strategjia në mënyrë të plotë. Ndoshta kjo mungesë e një vëmendje të veçantë për 

aftësinë e shërbimit civil në integrimin Evropian do të thotë se parimi i reformës 

është të zhvillojë të gjitha fushat në mënyrë të barabartë pa krijuar grupe të 

privilegjuara. Megjithatë, në qoftë se  do ishte kështu, një analizë e shkurtër lidhur 

me këtë çështje, që është paraqitur në të vërtetë në përmbledhjen e SIGMA-s, duhet 

të ishte përfshirë në Strategji. 

Faza legjislative e RAP, që është marrë parasysh në Strategji, ka përfunduar.  

Rishikimi më i madh i  sistemit ka përfunduar përmes zbatimit të Ligjit të Nënpunësit 

Civil që është hartuar mbi bazat e planit përmbledhës të Strategjisë. Ligji detajon një 

sistem tërësisht të ri i cili ka mundësi të përmbledhë një ndërthurje midis sistemit të 

karrierës dhe sistemit të punësimit në shërbimin civil. 

Megjithëse hyrja në shërbimin civil në fillim të karrierës është e lehtë, edhe hyrja në 

mesin e karrierës është gjithashtu e mundur. Sistemi i manaxhimit të burimeve 

njerëzore është bazuar në Shërbimin Qëndror të Manaxhimit të Burimeve Njerëzore, 

përpunimi i të cilit është marrë parasysh në Ligj. Ligji është hartuar në një 

bashkëpunim të ngushtë të specialistëve nga  SIGMA (nga Banka Botërore dhe nga 

partnerë të tjerë), që rezultoi në një përshtatje të ligjit thuajse në të njëjtën linjë me 

përmbledhjen e SIGMA-s për Shërbimin Civil. Zbatimi i Ligjit nisi në 1 Korrik 2006 

duke marrë parasysh përfundimin e një numri të madh përgatitjesh komplekse për ta 

bërë sistemin funksional (përfshirë përpunimin e Shërbimit të Manaxhimit të 

Burimeve Njerëzore, klasifikimin e vendeve të reja, përfshirjen e trajnimit të 

personelit manaxhues të burimeve njerëzore  në ministritë e linjës dhe agjensitë etj). 

Hyrja e sistemit të ri të Shërbimit Civil përfundoi me fillimin e zbatimit të ligjit të ri 

të pagave të nënpunësve civil në Janar të vitit 2007, i cili përfshin një zvogëlim të 

pagave midis posteve të ndryshme si edhe shkallëzim të pagave brenda të njëjtës 

kategori, i cili i ndërthurur me evoluimin njëvjeçar të nënpunësve civil, i theksuar në 

Ligjin e Nëpunësit Civil, do të motivojë nëpunësit civil lidhur me kushtet e punës.  

Megjithatë, është shpejt për të parë se si këto ligje të reja po u mbijetojnë 

ndryshimeve të para «kritike» të qeverisjes, veçanërisht në sferën e marrëdhënieve 

politiko-administrative, ku depolitizimi i shtresave më të larta të manaxhimit (përveç 

ministrave dhe sekretarëve të shtetit – më parë edhe zëvëndës ministrat) kishin filluar 

punë mbi bazën e Ligjit të Nënpunësit Civil. Prandaj është tepër shpejt për një 

vendim përfundimtar mbi efektet e një sistemi të ri  të Shërbimit Civil. Gjithashtu një 
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analizë e detajuar dhe ecuria e legjislacionit të ri lidhur me Shërbimin Civil  është një 

detyrë tepër e matëshme, dhe ndoshta subjekt i një studimi tjetër. 

 

2.2 Lidhjet ndërmjet RAP dhe IE 

Ky seksion analizon lidhjet ndërmjet RAP dhe IE të marra parasysh nga Strategjia e 

RAP Serbe. Ajo analizon kuptimin aktual të bashkimit të këtyre dy proçeseve në 

Strategji në kuptimin e IE si dhe atë institucional.  

Strategjia duket se deklaron një lidhje të IE kur fillon me « proçesi i reformës në 

Administratën Publike duhet të zhvillohet  njëherësh në strukturë dhe program ».psh 

Partnershipi Evropian dhe MSA. Qëllimi është të sigurojmë se « iniciativat e 

ndryshme të zhvillimit në proçesin e tranzicionit  janë  integruar dhe janë përshtatur 

reciprokisht. » Ende pjesa mbi manaxhimin e RAP vetëm  rishfaq se vazhdimësia në 

RAP është e nevojshme në lidhjen e « reformave të fushave të tjera » me RAP si dhe 

me ndikimin  domethënës mbi RAP, pa ndonjë referim të saktë të IE si një nga 

prioritetet kryesore të qeverisë. 

Megjithëse Strategjia ofron referenca të sakta lidhur me proçeset e Integrimit 

Evropian, diskutimet e ndërthurjeve të shumta që parashtron IE per RAP mungojnë. 

Rëndësia e përafrimit të RAP në aspektin e ndërtimit të Serbisë si një shtet anëtar i 

BE nuk është paraqitur. Megjithatë  dokumenti rrëzon mungesën e qartë të 

domosdoshmërisë në lidhjen midis dy proçeseve. Siç tregojnë edhe analizat e 

mëparëshme mund të jepet një përfundim i thjeshtë lidhur me parashikimet në 

Strategji për lidhjen ndërmjet dy proçeseve përmes institucioneve. 

Lidhur me Strategjinë, manaxhimi i RAP është organizuar në tre nivele. Drejtimi 

strategjik do të organizohet nga Këshilli Qeverisës për Reformën në Administratën 

Publike kryesuar nga Kryeministri. Anëtarët e tjerë të Këshillit janë 

Zëvendëskryeministri, Ministri i Administratës Publike dhe Vetqeverisjes Vendore, 

Ministri i Financave, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Brendshëm dhe Drejtori i 

Sekretariatit Legjislativ. 

Në nivelin operacional, detyrat e reformës administrative janë përgjegjësi e 

Ministrisë së Administratës Publike dhe Vetqeverisjes Vendore. Një parashikim 

zyrtar shtesë në manaxhimin e RAP është për të ashtuquajtuarit grupe të reformës 

(ose koordinatorët e reformës) të cilët duhet të jenë në secilin nga organet e 

Administratës Publike. Lidhur me Strategjinë, roli i këtyre grupeve është të 

koordinojnë, promovojnë, të kontrollojnë dhe të realizojnë mbështetjen e specializuar 

për të realizuar aktivitetet në RAP në institucionet respektive. Megjithatë strategjia 

nuk përmend asnjë lidhje ose detyrim për të bashkëpunuar dhe koordinuar aktivitetet 

me njesitë e IE në ministritë e linjës
18

. Asnjë bord ndërministerial i përcaktuar për 

bashkëveprim ndërsektorial të proçeseve nuk është parashikuar nga Strategjia e RAP. 

                                                 
18 Njësitë e IE në ministrite e linjës do të shqyrtohen në kapitullin pasardhës. 
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Prandaj zyrtarisht në Strategji nuk janë shfaqur lidhje të paramenduara midis IE dhe 

RAP
19

. 

Në përfundim të këtij seksioni mbi lidhjet e RAP dhe IE të parashikuara në 

Strategjinë e RAP dikush mund ti përmbahet Strategjisë si më poshtë: Strategjia 

megjithëse është hartuar sipas ndërhyrjeve të Partnerëve Evropiane nuk i referohet aq 

shumë qëllimit të anëtarësimit në BE. Megjithëse ky objektiv është marrë parasysh, 

ai nuk theksohet shumë përgjatë dokumentit dhe shumë nga referencat jane tepër të 

paqarta. Kjo mungesë e referencave për IE mund të jetë rrjedhim i nje prirje tashmë 

evidente e BE ndaj Serbisë e cila nuk është perceptuar si e domosdoshme për t‟u 

theksuar në Strategjinë e RAP. Por ndoshta shumë më tepër rëndësi i kushtohet 

koordinimit të ekuilibrit politik të ditës së analizës institucionale për lidhjen midis dy 

proçeseve si jo të ndërthurura fort midis tyre. Kjo çështje është diskutuar në detaje në 

kapitullin pasardhës duke treguar lidhjet aktuale institucionale midis RAP Serbe dhe 

IE, si të zbatuara në funksionimin e institucioneve.  

 

3. Realiteti i RAP 

Ky seksion rikthehet tek analiza e ekzistencës së lidhjeve midis RAP dhe IE në 

veprimtarinë aktuale të ekzistencës së strukturave institucionale; kjo analizë është 

kryer me qëllimin që të tregojë mundësitë për një zhvillim më të madh  të këtyre 

lidhjeve si dhe mangësive dhe pengesave të mundshme të një zhvillimi të tillë. 

Analiza është kryer në tre nivele dhe është bazuar në intervistat direkte me individë 

të ndryshëm të përfshirë në RAP dhe/ose IE si një eksperiencë e parë për autorin. 

Së pari ky seksion shikon lidhjet institucionale aktuale dhe ato operacionale midis dy 

proçeseve në strukturat manaxhuese të RAP. Më pas është ofruar një përmbledhje e 

« anës tjetër të medaljes » p.sh. mundësitë e lidhjes së dy proçeseve përfshirë 

strukturën institucionale të strukturave të IE në Serbi. Së fundi, nën idenë e përafrimit 

të ri institucional të këtij dokumenti, ky kapitull tërheq vëmëndjen në traditën 

administrative e cila mund të influencojë në perceptimet e aktorëve në IE dhe 

proçeset e IE. Kështu objektivi është të theksojë një tjetër sfidë për një zhvillim më të 

mëtejshëm të lidhjeve RAP dhe IE , e cila është drejtuar në rekomandimet  e ofruara 

në përfundimet e këtij dokumenti. 

 

3.1 Lidhjet në strukurat manaxhuese të RAP. 

Siç u diskutua edhe në kapitullin e mësipërm, strategjia Serbe e RAP nuk paraqet një 

lidhje të qartë ndërmjet RAP dhe IE, nuk paraqet strukturat e IE  në përbërje të 

Këshillit të Ministrave për RAP. Megjithatë deri në mesin e vitit 2006 

Zëvëndëskryeministri (i cili është në të vërtetë një anëtar i këshillit) ishte në të 

njëjtën kohë edhe shefi i negociatave për IE. Kështu në këto kushte, në kohën kur 

zhvilloheshin negociatat për MSA, lidhjet ekzistonin vetëm në nivelet më të larta 

strategjike. Nqs ruhej një lidhje e tillë në qeverinë e cila do të krijohej nga zgjedhjet 

                                                 
19 Për një diskutim të argumentuar të kësaj lidhje, që është realizuar në Këshillin e RAP, ju lutem 

shikoni Seksionin III më poshtë. 
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parlamentare në Janar te vitit  2007, ajo do të mbante një pozitë të fuqishme për 

efektivitetin ndërmjet dy proçeseve. Kështu zëvëndëskryeministri është « drejtuesi 

politik » i Zyrës Serbe për Integrimin Evropian
20

. Kështu në këtë marrëveshje 

politike ky person duhet të jetë tepër i ndjeshëm për çështjet e IE, të cilat mund ti 

japin atij/asaj aftësinë për të sjellë çështjet e IE në agjendën e RAP , gjithashtu 

përmes ndikimit personal të atij/asaj mbi marrëdhëniet me aktorë të tjerë të 

përshtatshëm  të përfshirë në proçeset e RAP (psh Ministri i Administratës Publike 

dhe Vetqeverisjes Vendore, Drejtori i Zyrës së Manaxhimit të Burimeve Njerëzore 

etj) . Në një grupim të tillë, sigurisht forca e kësaj lidhje është tepër e varur në 

personalitetin dhe influencën e zëvëndës kryeministrit mbi anëtarët e tjerë të 

qeverisë. Megjithëse u mbajtën  zgjedhjet e fundit parlamentare në Janar të 2007, dhe 

qeveria e re do të krijohej kjo lidhje është tani nën shqyrtim. Por edhe kur ajo të 

ekzistojë do të ketë shumë probleme të cilat do të nënvlerësojnë fuqinë  e saj ose do 

të vendosin nën dyshim mbështetjen e saj. Së pari fakti që Zëvëndëskryeministri 

ndodh që të jetë edhe shefi i negociatave për IE nuk merr parasysh një marrëveshje 

institucionale, por për më tepër nje koeçidencë në ekuilibrin politik
21

.   

Kështu nuk ekziston asnjë parashikim institucional i paramenduar në vendosjen e 

Shefit të negociatave me BE në Këshillin e RAP, ndryshimi i qeverisë ose caktimi i 

ndonjë personi jo politik ose jo në post ministror si shefi i negociatave me BE mund 

të rezultojë në një përjashtim total në manaxhimin politik të IE nga manaxhimi në 

RAP
22

.  

Së dyti, deri tani ka qënë e paqartë si dhe kur do të mblidhej Këshilli për RAP. 

Lidhur me disa prezantime të Ministrisë së Administrimit Publik dhe Vetqeverisjes 

Vendore, ministrat e paraqitur në këshill do të qëndrojnë më gjatë pas mbledhjeve të 

qeverisë dhe të diskutojnë për çështjet  RAP. Megjithatë, ky autor nuk ka arritur të 

sigurojë kopjen e ndonjë protokolli të këtyre mbledhjeve, duke e vënë theksin në 

faktin se puna e këtij Këshilli ka qënë thuajse e padukshme madje edhe nëse interesat 

e proçeseve të IE janë përkrahur në punën e tij, ky mesazh nuk mund të jetë përhapur 

më tej.Në të njëjtën kohë, në mënyrë që të vihet theksi një lidhje funksionale që do të 

ndihmojë në përgatitjen e AP Serbe për anëtarësimin e ardhshëm në BE përmes 

Këshillit të RAP, duhet të ketë një informacion  shumë të madh për rëndësinë e 

lidhjes së RAP dhe IE në nivelet më të larta politike. Megjithëse duket sikur ka 

humbur mirëkuptimi në kohën e fillimit të punës së Qeverisë, disa prezantime të 

fundit të Ministrit të APVQV tregojnë se duhet të ketë rritje duke treguar faktin që ai 

i  referohet IE dhe respektit për parimet administrative të BE dhe për progresin e 

                                                 
20

 Në përputhje me Ligjin mbi Qeverisjen, Kryeministri e delegon këtë rol të Zëvëndëskryeministri i Qeverisë. 
21

 Kjo shpjegohet me faktin se pozicioni i Shefit të negociatave ishte krijuar pas miratimit të Strategjisë së 

RAP. Megjithatë Strategjia mund të parashikojë pjesmarrjen e postit më të lartë strategjik në proçeset e IE, psh 

kreun e institucionit të koordinimit të IE , në detyrën e këshillit të Ministrave për RAP. 
22

 Megjithëse Kryeministri zyrtarisht drejton këshillin e Ministrave dhe këshillin e RAP njëherësh, kjo nuk 

mund të konsiderohet  si një lidhje reale institucionale  dhe se ndikimi i tij është tepër i përgjithshëm. 
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RAP
23

. Sigurisht duhet akoma kohë për të parë si ecin këto njohuri në qeverinë e 

ardhshme. Përsa i takon lidhjes midis RAP dhe IE në nivelin më të lartë politik, për 

këto dy proçese që zhvillohen në të njëjtën rrugë, duhet të ekzistojnë mekanizma të 

koordinimit efektiv midis njerëzve që manaxhojnë proçeset e RAP dhe IE  në nivele 

operacional. Megjithëse Strategjia e RAP nuk bën asnjë parashikim të qartë, në 

realitet ekziston një lidhje tepër e dukshme. Ministria e APVQV e cila është çelësi 

kryesor përgjegjës për manaxhimin aktual të RAP ka në përbërje të saj një njësi për 

IE. Megjithatë edhe pse njësitë e IE të krijuara në ministritë e linjës si pjesë e 

strukturave të manaxhimit të IE roli i njësisë së IE në ministri në krijimin e 

bashkëpunimit me manaxhimin e IE do të diskutohet më  poshtë duke treguar « anën 

tjetër të medaljes ». Grupet e reformës për Administratën Publike të përmendura më 

sipër nuk kanë funksionuar deri tani. Në fakt ideja e krijimit të këtyre grupeve me sa 

duket nuk funksionon më
24

.    

Megjithatë ato nuk janë të përshtatëshme në diskutimin e reformës në realitet. 

Shumë institucione në nivelin operacional janë tepër të rëndësishëm për zgjatjen e 

këtyre dy proçeseve dhe për lidhjen e tyre në të ardhmen. Së pari, Sekretariati 

Legjislativ i Qeverisë që është një bord qëndror qeverisës në detyrimin e sigurimit të 

koherencës në proçedurën ligjore vendase, ka për detyrë hartimin e legjislacionit në 

drejtimin e organizimit të AP dhe Shërbimit Civil. Kështu roli i Sekretariatit 

Legjislativ në lidhje me të dy proçeset është tepër i njohur në fazën e legjislacionit në 

RAP. Lidhur me përfaqësimin e Sekretariatit Legjislativ, Mbështetja e Përmirësimit 

të Qeverisjes dhe Administrimit (SIGMA) është konsultuar rregullisht gjatë proçesit 

të hartimit të legjislacionit aktual, por duket se bashkëveprimi me institucionet 

kombëtare dhe përgjegjësia për koordinimin e proceseve të IE është tepër e kufizuar. 

Megjithatë bashkëveprimi me Mbështetjen e Përmirësimit të Qeverisjes dhe 

Administrimit duhet të jetë i mjaftueshëm për të siguruar pajtueshmërinë e 

legjislacionit të ri me tërësinë e standarteve të pranuara nga BE, siç u  përmend edhe 

më sipër, është gjithashtu një nga objektivat kryesore të RAP të përmbledhura në 

Strategjine e RAP. 

Së dyti në bashkëpunim me objektivat e strategjisë së RAP, si dhe nga legjislacioni, 

është krijuar Zyra e Manaxhimit të Burimeve Njerëzore që merr përsipër 

manaxhimin qëndror të nënpunësve të Administratës Publike. Si një institucion tepër 

i ri ( i krijuar vetëm në 2006) ndikimi aktual në proçeset e IE nuk është akoma i 

dukshëm, por forca e tij per të kontribuar është tepër e madhe. ZMBNJ është 

përgjegjëse për trajnimin e përgjithshëm të nënpunësve civil dhe koordinimin e të 

gjithë aktiviteteve trajnuese në AP. Megjithëse kompetente mbi trajnimin e 

nënpunësve civil në çështjet e IE është aktualisht Zyra Serbe e IE,  ekzistojnë 

sugjerime për të transferuar gradualiasht këtë kompetencë tek ZMBNJ. Për më tepër 

një punë e pandërprerë e kontakteve të afërta dhe të shpeshta është treguar midis 

ZMBNJ dhe Zyres Serbe të Integrimit Evropian  të cilët kanë mundësuar mbështetjen 

                                                 
23

 Kushtetuta dhe Administrata Shtetwwwre – Guri themeltar i Shtetit.2006. 
24

 intervistë me një zyrtar të MAPVQV 
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për një marrëdhënie të fortë midis kompetencave të RAP të mbajtuar nga ZMBNJ 

dhe proçeseve të IE të koordinuara nga ZSIE. Megjithatë, kompetencat e ZMBNJ 

janë ende në zgjerim duke perfshirë trajnimin mbi çështjet e IE dhe mbetet të shihet 

vetëm kur kjo lidhje do të përdoret me max e forcës së saj. 

 

3.2 Ana tjetër e medaljes: Sektori i IE 

Edhe para se Samitit Evropian në Thesaloniki të ofronte një tërësi perspektivash të 

përcaktuara të BE për Ballkanin Perëndimor dhe Partnershipin Evropian  

institucionaliazimi i marrëdhënies së BE- Ballkani Perëndimor u zgjerua edhe më 

tepër, Serbia kishte filluar krijimin e « nënsistemit të specializuar për IE»
25

. 
 

Sistemi kishte ndryshuar dhe ishte zhvilluar në drejtim të axhendës së IE , e vlerësuar 

edhe nga Komisioni Evropian si i mjaftueshëm për hapjen e negociatave për MSA. 

Kjo solli gjithashtu vlerësim pozitiv në raportet e mëvonëshme të Komisionit 

Evropian
26

.
 
Pikërisht kjo pjesë zbulon fuqinë e këtij sektori në lidhjen e RAP dhe IE. 

Detyra e drejtimit të proçeseve të IE në nivelin më të lartë politik, është mbuluar në 

Këshillin e Ministrave për integrimin Evropian nga një ekspert i bordit mbikqyrës të 

qeverisë i cili grumbullon 11 ministrat së bashku  me Kryeministrin dhe 

Zevëndëskryeministrin dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave dhe 

Drejtorin e Zyrës Serbe të Integrimit Evropian. Ai është i ngarkuar me monitorimin, 

rishikimin dhe vlerësimin e proçeseve të IE të vendit si dhe «sigurimin e mbështetjes 

politike të veprimtarive që lidhen me proçeset.»
27

. Ndër të tjerash Ministri i 

Administrimit Publik dhe Vetqeverisjes Vendore është gjithashtu anëtar i këshillit
28

.
 
  

Prandaj Ministri ka mundësinë e futjes së çështjeve të RAP në axhendën e IE. Në 

praktikë megjithatë, Këshilli për IE mblidhet vetëm kur pjesa më e madhe e  

eventeve ndodhin në lidhje midis vendit dhe BE, siç është ftesa për negocim për 

MSA. Kjo nënkupton që në qoftë se  përdoret, kjo lidhje mund të sigurojë jo më tepër 

se një mesazh politik dhe një drejtimi politik lidhur me këto dy proçese, e ngjashme 

me lidhjen në Këshillin e RAP, të diskutuar në seksionin paraardhës. Siç është 

përmendur  në diskutimin mbi Këshillin RAP , në mënyrë që kjo lidhje të përdorë 

qëllimin e fortë të saj, duhet të ekzistojë në radhë të parë një angazhim i fuqishëm 

politik për lidhjen midis dy proçeseve  dhe njohuri për rëndësinë e arritjes së kësaj 

                                                 
25

 Antoaneta Dimitrova dhe Klaudijus maniokas. Koordinimi i lidhjes së Çështjes Evropiane dhe Politika 

Evropiane. Anetari me i Ri në proçeset e vendimarrjes në BE.Konferenca Vjetore e 12 të e NISPAcee(13-15  

Maj 2004), 

 http://www.nispa.sk/_portal/conf_papers_list.php?cid=2&fs_papersPage=4>:3 
26

 Në Raport Progresin në 2006, komisioni vendosi, «  Gjatë negociatave të MSA, Serbia ka treguar një nivel 
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agjensive dhe OJQ – treguan se janë forcuar dhe janë efektive » dhe «  ZIE ka funksionuar mirë, me tepër në 

natyrën teknike dhe të koordinimit normal , për të promovuar, zbatuar  Partnershipin Evropian. Ajo ka 

përkrahur efektivisht gjithashtu grupin negociatorëve të MSA. Bruksel 08.11.2006 
27

 Këshilli i Ministrave në Serbi për IE ZSIE http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=71 (Prill 2005) 
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 Vendim mbi takimin e Kryeministrit , Zëvendëskryeministrit dhe anëtarëve të këshillit të Ministrave për IE. 

Zyra e Shtypit e Republikës Serbe 11.Qershor 2004. 
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lidhje. Për më tepër për të realizuar një lidhje funksionale midis dy proçeseve, në 

nivelin politik, duhet të ekzistojnë dhe funksionojnë marrëveshje me institucionet  e 

tjera. Një bord me shumë funksione strategjike dhe operacionale është Komisioni për 

koordinimin e hyrjes në BE, i krijuar  në Tetor të 2002. Komisioni është parë si një 

« bord operacional që do të koordinojë aktivitetet për institucionet e Republikës dhe 

organizimin e Proçesit të Asocim Stabilizimit»
29

. Në këtë bord janë paraqitur 

pozicionet më të larta të nënpunësit civil, megjithatë momentalisht disa nga këto 

poste janë akoma të zëna nga të zgjedhurit politik. Komisioni « mblidhet mesatarisht 

një herë në muaj, gjë që varet se nga sa çështje kanë ardhur dhe që kanë nevojë të 

shqyrtohen bashkarisht.»
30

.  

Ai ka qenë i veshur me përgjegjësi të rëndësishme në proçeset e IE  dhe përshkrimi i 

një prej detyrave të saj detyron një lidhje me RAP. Janë « propozuar masa lidhur me 

harmonizimin ligjor, ndryshimet  institucionale dhe reforma politike për të cilat 

Republika Serbe është përgjegjëse dhe që nuk janë vetëm një kusht por edhe një 

domosdoshmëri  për proçeset integruese.»
31 

 Sekretari i MAPVQV ka qënë një antar i 

zgjedhur i Komisionit, i ngarkuar  me detyrën e ndërtimin institucional, mund të 

paraqesë një lidhje thelbësore me RAP. Në realitet, Sekretari është i vendosur 

zakonisht pas dikujt me një nivel më të ulët hierarkik
32

.
 
  

Për më tepër Komisioni është i organizuar zakonisht në mënyrë që të përgatisë 

ministrat për çdo takim të Rritjes së Dialogut permanent me BE  si dhe për çdo raund 

të negociatave për MSA me BE. Prandaj axhenda fokusohet zakonisht në çështje 

sektoriale ndërkohë që ngritja e kapaciteteve administrative  për një sektor specifik 

mund të jetë tema (e paraqitur edhe nëpërmjet grafikëve të axhendës së takimeve të 

RRDP) me pak e pëlqyeshme për tu diskutuar atje
33

. Për një lidhje funksionale midis 

RAP dhe IE të krijuar në Komision, duhet të ketë një nivel tepër të lartë të njohurive 

dhe rolit të RAP  përfshirë lidershipin e MAPVQV dhe gadishmërinë për të diskutuar 

pyetjet e RAP në takimet e Komisionit Hyrës. 

Thelbi i zbatimit dhe koordinimit të IE në Serbi është  pavarësia më e madhe në 

efiçencën e institucioneve ekzekutive të krijuara në Sektorin e IE. Këto institucione 

janë krijuar në të gjithë vendin duke aspiruar anëtarësimin në BE, për manaxhmin e 

vazhdueshëm të proçeseve hyrëse dhe lidhjen kryesore me Komisionin Evropian. Ata 

                                                 
29

 Komisioni për Koordinimin e Hyrjes në BE. http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=72 (prill 2005) 
30

 Interviste me Mirjana Savic , ZSIE 
31
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Evropiane. ; për të vendosur prioritetet dhe mënyrat më të mira për përafrimin e politikave dhe rregullave të 

Serbisë me standartet e BE ; për të monitoruar zbatimin e e masave të zbatuara. Komisioni për Koordinimin e 

Hyrjes në BE. 

 http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=72 (prill 2006) 
32
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33
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janë quajtur shpesh  si « Sekretarët Evropian»
34

.  Roli i këtyre institucioneve është të 

theksojë sic duhet  Kryerjen e një Studimi  për Serbinë dhe Malin e Zi
35

.
 
Pasi u 

manaxhuan çështjet e IE me ana të njërit prej departamenteve të Ministrisë Serbe të 

Marrëdhënieve Ekonomike Ndërkombëtare (MSMEN)  për disa vite,   në Mars të 

vitit 2004, Qeveria Serbe e tranferoi atë në qëndër të Këshillit të Ministrave  dhe e 

vendosi atë nën përgjegjësinë e Kryeministrit, i cili më pas delegoi autoritetin e tij 

mbi këtë institucion, si dhe fushat e tjera të IE tek Zëvëndëskryeministri. Krijimi i 

këtij shërbimi të ri qeveritar, Zyrës Serbe të Integrimit Evropian (ZSIE)  ishte rezulat 

i perceptimit « nevojave për të patur një autoritet të fortë që do të koordinojë në 

mënyrë efiçente proçeset për asocimin në BE»
36

.
 
  

ZSIE është parë si një pasuese e konsoliduar për Departamentin e Ministrisë Serbe të 

Marrëdhënieve Ekonomike Ndërkombëtare me disa përgjegjësi të reja. Thelbi i punës 

së ZSIE ishte koordinimi i aktiviteteve, ndërkohë ministritë e linjës dhe institucione 

të tjera janë përgjegjëse për zbatimin  e tyre, secili sipas kompetencave të veta. 

Një konsideratë e përgjithshme për analizën e deritanishme është roli i Departamentit 

të ZSIE për Ngritjen Institucionale dhe Trajnimin. Një nga komponentet të ZSIE 

është në të vërtete « grupimi i potencialeve institucionale të Republikës Serbe […] 

me nevojat e asociimit dhe hyrjes në BE.»
37

 Ajo gjithashtu përgatit aktet nëpërmjet të 

cilave qeveria kontrollon  aktivitetet direkte dhe ato të radhës të ministrive dhe 

organizimet e veçanta lidhur me asocimin dhe hyrjen në BE».
38 

 Si rezultat i kësaj  

kompetence, ky «proaktivitet»
39 

 zyrtar ka mundësinë të veprojë si një mjet i proçesit 

të lidhjes së RAP me IE, përmes një bashkëpunimi të sukseshëm me  MAPVQV. 

Megjithatë ZSIE duhet të qëndrojë e gatshme jo për të perceptuar si interferojnë 

kompetencat e MAPVQV. Megjithatë të gjitha veprimtaritë të kryera nga ky 

departament i ZSIE janë pranuar dhe koordinuar ngushtë  me MAPVQV. Pika 

kryesore e kontaktit të ZSIE në MAPVQV është Sektori për harmonizimin ligjor të 

BE, bashkëveprimi ndërkombëtar  dhe manaxhimi i projektit, përfshirë ndikimin e 

njësisë IE në Ministri. Departamenti i ndërtimit institucional në ZSIE ka propozuar 

MAPVQV disa inisiativa të cilat do të rrisin direkt ose indirekt njohuritë për 

domosdoshmërinë e lidhjes ndërmjet RAP dhe IE dhe realizimin e disa aktiviteteve 

konkrete me qëllim lidhjen midis dy proçeseve. Njëra nga këto iniciativa, e cila është 

realizuar në bashkëpunim me MAPVQV, është Plani i Veprimit (PV) për ngritjen 

Institucionale në Proçeset e IE në BE, i miratuar në  Korrik të vitit 2006. Ky Plan 
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Veprimi mund të konsiderohet një pararendës i Programit Kombëtar për Miratimin e 

Acquis i cili lidhet me RAP dhe me zhvillimin e kapacitetit administrativ. Plani i 

Veprimit përmban prioritetet dhe masat konkrete për forcimin institucional lidhur me 

hyrjen në BE për një numër sektorësh, por edhe për Reformën horizontale të 

Administratës Publike, e cila zë një kapitull tërësisht më vete në këtë dokument. 

Njësitë për IE janë krijuar në pjesën më të madhe të ministrive të linjës si një pikë 

kontakti e ZSIE dhe koordinatore të të gjithë aktiviteteve në secilën ministri. 

Megjithëse disa ministri i kanë përfshirë ato brenda sektorëve ekzistues për 

bashkëveprimin e brendshëm dhe në disa raste kapacitetet janë të pamjaftueshme për 

të shpërndarë rritjen e tepërt të ngarkesës së punës, bashkeveprimi midis ZSIE dhe 

këtyre njësive është funksional dhe duke u përmirësuar në mënyrë kostante. Njësitë e 

IE që lidhen me grupet e RAP të diskutuara në kapitullin paraardhës mund të jenë një 

mundësi e mirë  për  kapjen që nga fillimi të problemeve të lidhjes së RAP me IE. 

Por që kjo lidhje të ekzistojë duhet të ekzistojnë në radhe të pare grupet për RAP, pas 

parashikimeve të të cilave  do të ecet për të bashkërenduar punën. Prandaj kjo lidhje 

nuk është e mundëshme që të funksionojë. Strukturat manaxhuese të IE janë akoma 

në hapat e para të zhvillimit. Për sa i takon dobësisë dhe ndarjes së Këshillit të 

Ministrave  dhe ministrive shumë të fuqishme dhe të pavaruara
40

, të përshkruara nga 

ZSIE ndikimi i vërtetë zyrtar është një proçes shumë i ngadaltë. Megjithatë me 

përparimim e proçeseve të IE, ZSIE do të perceptohet në mënyrë të pashmangshme 

gjithnjë e  më tepër si një aktor i dukshëm në Administratën Publike Serbe,  e cila do 

ti krijojë mundësi asaj në fuqizimin e levave të ZSIE duke ju referuar ministrive  në 

të ardhmen. Nqs ZSIE do të bëhet forca  kryesore drejtuese pas lidhjes së RAP me 

IE, ajo mund të ndikojë pozitivisht , jo vetëm në koordinimin ndërsektorial në 

manaxhimin e IE, por gjithashtu mund ta shtrijë këtë «praktikë të mirë » tek pjesa e 

mbetur e AP dhe kështu ky ndikim pozitiv është për RAP në tërësi. 

Në përfundim të këtij seksioni, dikush mund të thotë se forca e IE për të udhëhequr 

axhendën e RAP është  e lartë, si nga marrëveshjet institucionale që janë të 

përshtatshme dhe tepër të duhura për të lidhur dy proceset edhe nga mjedisi 

institucional i RAP.Si pasojë, me një përparim më të madh të proceseve të IE , mund 

të shpjegohet që rritja e njohurive në nivelet më të larta politike, si dhe një rritje të 

presionit për një zhvillim të tille nga BE, mund ti japë një ndihmë strukturave të IE 

në vend-takimin kryesor për të bërë të mundur lidhjen midis RAP dhe IE real dhe 

operacional. 

 

3.3  Sfida: Tradita dhe Perceptime 

Edhe kur ekzistojnë lidhjet institucionale dhe reformat janë në rrugën e zbatimit, 

qëndrimet dhe vlerat e futura në traditën administrative mund të interferojnë  me 

mënyrën e dëshirueshme të ndryshimeve institucionale. Nga pikëpamja 

institucionale, është debatuar se « kur ndryshimi institucional i qëllimshëm është 

                                                 
40
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perpjekur, ligjet  «e vjetra» dhe ligjet « e reja » mund të ekzistojnë në varg, 

ndërveprim institucional në pjesë të ndryshme ose në nivele të ndryshme duke 

përfshirë sistemin politik.»
41

 në mënyrë që të mirëkuptohet roli i kulturës përfshiëe 

AP serbe, një nga nevojat që duhet  kuptuar është rruga historike nëpër të cilën ka 

rrjedhur rreth të ardhmes së sigurt të traditës së sigurt. Këto tradita janë  pasqyruar në 

qëndrimet e aktorëve përfshirë këtu AP, transformimi i së cilës, është përmendur 

gjithmonë, «vetëm  mund të realizohet shumë gradualisht »
42

 bazuar në opinionet dhe 

qëndrimet të shprehura nga të intervistuarit që ky autor ka intervistuar, tradita e 

administratës ekzistuese është identifikuar si një sfidë  e mundëshme lidhur me 

zbatimin e reformës. 

Administrata serbe mund të identifikohet me traditën e legjislacionit 

Gjerman/Austriak të cilat formojnë bazën e Kushtetutës « vidovdan » të Mbretërisë 

Serbe, Kroate, dhe Sllovene. (Jugosllavia) në 1921.
43

 Deri në Luftën e Dytë Botërore, 

Jugosllavia kishte ndjekur një politikë profesionale në shërbimin civil e vlerësuar 

shumë nga publiku dhe me një respekt të madh në zbatimin e ligjit.
44

   

Në periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore, administrata e mbetur shikohej nga 

popullsia si një nga profesionet e privilegjuara. Jugosllavia Socialiste ishte i vetmi 

vend komunist në Evropë nënpunësit civil të së cilit ishin subjekt i një Ligji të 

Veçantë  mbi Shërbimin Publik midis 1946 dhe 1963 (deri atëherë nuk kishte ndonjë 

dekret të veçantë ose i përmirësuar për shërbimin civil)
45

, më tepër se një dekret i 

përgjithshëm pune, ishte një praktikë e shteteve komuniste. Kur pjesa më e madhe e 

praktikave të përgjithshme komuniste të nënshtrimit të shërbimit civil drejt ligjeve të 

punës në përgjithësi  dhe kështu zyrtarisht duke fshirë diferencat midis një nënpunësi 

civil dhe një punëtori u paraqitën në 1978, tradita e fortë e shërbimit civil sundoi, 

kështu  u mbajt  në këmbë imazhi i shërbimit civil si një « grup i privilegjuar »
46

. 

Kështu Administrata Publike ishte e ndarë qartësisht nga profesionet e tjera në 

vendin ku sektori dominues ishte Administrata Publike. 

Ndryshimi në cilësi si dhe reputacioni i mirë, i AP erdhi pas shpërndarjes të 

Jugosllavisë dhe pas ardhjes së rregjimit të Milloshevicit në  Republikën Federale 

Jugosllave. Serbia dhe Mali i Zi së bashku të cilat shpejt pas shpërbërjes së 

Jugosllavisë socialiste krijuan sistemet e tyre të ndara administrative, të zgjedhura 

për ri-hyrjen e një ligji të veçantë për të drejtuar të drejtat dhe detyrimet për 

nënpunësit civil në vitin 1991
47

.  
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 Vivjen Lowndes. 2002. Institucionalizmi. Në teorinë dhe metodat e Shkencës Politike. Botimi i dytë.  

Shkruar nga David Marsh dhe Gerry Stoker. (Analiza Politike) New York. Palgrave Macmillan : 101. 
42

 OECD/ SIGMA 23 : 128 
43

 Zeljko Sevic dhe Aleksandra Rebrenovic. 1999. Sherbimi Civil në Jugosllavi : Tradita kundër Tranzicionit. 

Në Sistemin e Shërbimit Civil në Evropën Qendrore dhe Lindore. Shkruar nga Tony Verheijen. 
44

 Sevic dhe Rabrenovic . 1999 52-3 
45

 Sevic dhe Rabrenovic . 1999 55 
46
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Megjithatë, ligji i pagave kontribuoj për « largimin » nga sektori publik në atë privat, 

si dhe në zhvillimin e korrupsionit dhe në humbjen e respektit për zbatimin e ligjit
48

. 

Madje mendoj se paanësia e shërbimit civil në punën e tij është mbështetur nga një 

shkallë e sigurt, rritja e politizimit nëpërmjet mungesës së respektit për fuqinë e 

ligjeve dhe rritjes në aktivitetet politike  të shërbimit civil
49

. Është rritur numri i 

funksioneve politike në bazë njohjeve politike, veçanërisht për postet e 

zëvëndësministrave. Dikur respekti i madh për administratën publike në publik ra 

shumë si nga faktorët ekonomike dhe ata politikë së bashku
50

.  

Argumentimi, «një mënyrë vendase e zhvillimit», e cila ka në përfundim të produktit 

versione «shumë origjinale» të aftësive për të aplikuar modele të reformave të 

vendeve të tjera, është dominuese në vendet e Jugosllavisë
51

. Kjo traditë e fortë është 

e pafavorshme për reformën  se si «shërbimi civil tenton të bëhet i parespektueshëm 

në hyrjen e strukturave të reja të organizimit modern, duke zbatuar praktika, ide.»
52

 

Paragjykimi i një juristi të vjetër ka lënë pas  komunizmin  dhe rregjimin autoritar të 

Milloshevicit së bashku, si dhe humbjen e zbatimit të ligjit si një normë. Sot ky 

paragjykim përbën një rol negativ në RAP si një tendencë  e fortë lidhur me këtë 

proçes në kuptimin e miratimit të ligjeve
53

, ndërkohë që ristrukturimi i thellë i sitemit 

nuk merr vëmëndjen e duhur. Kjo tendencë drejt « një besimi të tepruar mbi 

legjislacionin si një instrument kryesor i reformës » ka qënë e vëzhguar më  së miri 

në Vendet e Evropes Qëndrore dhe Lindore po aq sa edhe tradita ligjore e përdorur 

në Jugosllavinë e mëparshme
54

. Në të njëjtën kohë vëmëndja e pamjaftueshme dhënë 

« reformës së strukturave dhe proçeseve  administrative », ndërkohë që reforma në 

shërbimin civil ka qënë e mbi vlerësuar, tregon për një dështim të vazhdueshëm të 

Vendeve të Evropes Qëndrore dhe Lindore për ndërtimin e sistemeve të sukseshme 

administrative  të vendeve të tyre.
 55

 

Intervistat që janë përfshirë për qëllimin e  këtij studimi kanë konfirmuar qëndrimet e 

mbajtura mbi një përhapje të madhe, megjithëse ka patur edhe kundërshtime. 

Mendimi i një eksperti mbi RAP Serbe  ishte se përafrimi drejt RAP në vend është 

tepër ligjor, lidhur me proçeset e manaxhuara kryesisht nga juristët, të cilët në «  këtë 

vend me trashëgimi Franceze – Gjermane kanë menduar  të ketë ndryshime  të ligjit 

për AP, ligjit për shërbimin civil, ose hyrjen e disa mekanizmave të rinj  lidhur me 

mënyrën se si « të koordinojmë më mire në kuptimin e marrjes së një firme ose 

këshillimin e një personi të përshtatshëm nëse një ligj i ri duhet përmirësuar »
56

. 
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Kështu mund të jetë një rrezik për RAP dhe IE mbetja kryesisht në termat e miratimit 

të ligjit dhe harmonizimin legjislativ, pa vendosur vëmëndjen e duhur në përafrimin e 

këtyre proçeseve në të cilat veprimet rregulluese nuk mund të jenë më tepër se një 

kusht paraprak për një ndryshim të thellë strukturor. Megjithatë bazuar në përgjigjet e 

të intervistuarve dhe eksperiencën e këtij autori të punësuar në shërbimin civil Serb, 

duket se është një tufë kritikash të nënpunësve civil për informimin e rëndësisë së 

lidhjes së fortë të  RAP dhe IE , ose një perceptim më të lartë  për informimin mbi 

marrëdhëniet midis dy proçeseve. Nëse grupi i duhur i rekomandimeve  është hartuar 

dhe zbatuar kjo tufë kritikash mund të ketë shërbyer për të stimuluar njëherësh 

njohuritë mbi nevojat  në nivelin më të lartë politik  për të udhëhequr ndryshimet, 

dhe mirëkuptimin ne mbarë shërbimin civil, të domosdoshmërisë nëse përgatitjet e 

duhura për hyrjen në BE janë në kohën e duhur. 

 

4. Përfundime. Rekomandime 

Ky dokument ka analizuar mundësitë e ndryshme për të krijuar lidhjet e punës midis 

procesit të Integrimit në BE dhe reformës në Administratën Publike në Serbi. 

Supozimi kryesor i cili ka krijuar bazën e argumentit dhe analizës është se objektivi i 

anëtarësimit në BE përmban një kusht kompleks të veçantë  para se administrata 

publike e një vendi kandidat jo vetëm që përgatit hyrjen në BE, por gjithashtu krijon 

kapacitet për të përfituar nga anëtarësimi. »
57

. Kështu domosdoshmëria e një vendi 

për të reformoruar  vetveten në një të ardhme në BE, më tepër se një reformë e 

thjeshtë e RAP paraqet një lidhje të fortë midis RAP dhe axhendës së IE për 

realizimin e këtij objektivi themelor. 

Analiza ishte drejtuar në dy nivele. Përsa i takon seksionit 2 që analizoi Strategjinë e 

RAP të Qeverisë Serbe për të nxjerrë në pah çfarë lidhjesh kishte ajo me IE, është e 

qartë së të dyja janë bazuar në parimet e përgjithshme Administrative Evropiane dhe 

tek Mbështetja e Përmirësimit të Qeverisjes dhe Administrimit (SIGMA), dhe  duke 

ju referuar anëtarësimit në BE dhe lidhjeve institucionale me manaxhimin e IE. 

Niveli i dytë i analizës ishte kontrolli i Reformës së Administrtrates Publike në 

realitet dhe lidhjet e saj me IE. Kështu seksioni 3 ofroi një kontroll të të dyja anëve të 

medaljes të marrdhënies RAP-IE : së pari përmes analizave të mundësive 

institucionale për lidhjen midis dy proçeseve  në manaxhimin aktual të RAP, dhe së 

dyti përmes shqyrtimit të strukturave të IE. Pjesa e fundit e seksionit 3 ofron një 

depërtim brenda traditës administrative dhe perceptimet e rezultatit aktual në 

rëndësine e RAP dhe IE. Qëllimi i këtij diskutimi ishte të theksonte rëndësinë e një 

sfide të rëndësishme e cila ka nevojë të  arrihet nëse është krijuar një lidhje midis 

RAP dhe IE. Më poshtë, pyetjes për lidhjen e RAP dhe IE i është përgjigjur është 

njeri nga të intervistuarit, një ekspert mbi RAP në Serbi. 
Ai është i pari dhe i vetmi proces. Secili prej tyre është një ombrellë, është një lloj 

përafrimi. Nëse IE është perceptuar si një harmonizim i legjislacionit atëherë ai nuk do 
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të sjellë atë zhvillim që duhet.Nëse IE është kuptuar si në transformim (më tepër politik 

sesa ekonomik) politik i shtetit në menyrë që ë ë bëhemi një shtet anëar i BE atëherë unë 

mendoj se RAP(ose reforma qeverisese si të dëshironi) duhet të jetë thelbi i IE
58

.  

Kur kundërshtohet hartimi dhe zbatimi i reformës në Serbi, një përafrim i tillë duket 

shumë idealist. Megjithatë ajo mund të shërbejë si një model nëpërmjet të cilit duhet 

të matet progresi në lidhjen midis RAP dhe IE. 

Përfundimi i parë që buron nga ky studim  sugjeron se lidhja midis RAP dhe IE duhet 

të ekzistojë njëherazi në Strategjinë e RAP  psh në hartimin dhe në zbatimin e 

reformës. Nga pikëpamja e rëndësisë së përafrimit të RAP dhe vlerësimit të saj në një 

dokument strategjik krahasues, strategjia e RAP duhet të mbajë një pozicion kryesor 

në proçesin e reformës. Megjithatë ka një rrezik të nënvlerësimit të dokumentit 

strategjik dhe burimit potencial të tij në procesin e reformës pas përfundimit të fazes 

fillestare të RAP. Kështu strategjia e RAP është një dokument që përfshin proçesin 

dhe kohën e reformës në tërësi duke i dhënë një koherencë aktiviteteve të saj të cilat 

në rast të kundërt do ti mungojnë asaj, rëndësia e tij duhet të tërheqë vëmëndjen 

nëpërmjet proçesit të reformave. Nga pikëpamja e mangësive në Strategjinë Serbe të 

RAP të shqyrtuar në  këtë studim, duhet të miratohet një përafrim dinamik ndaj këtij 

dokumenti. Prandaj plani i veprimit të strategjisë duhet të rishikohet (mundësisht 

çdovit), megjithëse drejtohet nga zbatimi strikt i ligjeve të përcaktuara paraprakisht, 

në mënyrë që të parashikohen abuzime politike të ketyre rishikimeve dhe një 

rishikim i përgjithshem i strategjisë fillestare.  

Në fushën e zbatimit të RAP, analiza e paraqitur në këtë dokument lë të kuptohet se 

lidhja midis RAP dhe IE duhet të krijohet njëherësh në të dy nivelet në atë politik dhe 

atë operacional. Mjedisi i axhendës për të dy proçeset duhet të jetë i lidhur fort, 

kështu që jo vetëm duhet siguruar pjesmarrja e personave të njëjtë në bordet e 

manaxhimit të reformës së AP dhe IE, por edhe bashkimi i diskutimeve për 

problemet dhe çështjet që dalin nga të dy proceset. Që kjo të jetë e mundur, nevojiten 

projekte që synojnë në rritjen e njohurive të rolit që RAP luan në proçesin e IE. 

Projekte të tilla do të preferojnë të vënë në shenjë njeherësh nivelet më të larta 

politike të vendim-marrjes, të cilat kanë nevojë të realizojnë rëndësinë e ndërveprimit 

institucional të këtyre dy proçeseve, dhe për më tepër të nivelit operacional, të cilat 

do të jenë të vetmit që do kenë mundësi të zbatojnë lidhjen e proceseve. Kjo do të 

kërkojë shumë më tepër vëmendje në këto çështje nga këshilltarët dhe ekspertët 

kombëtar dhe ndërkombëtar të angazhuar në të dy proçeset. Projektet e përcaktuara 

duhet të angazhojnë këta aktorë përfshirë këtu edhe Administratën Publike të cilët 

janë pothuajse të familjarizuar me eksperiencën e vendeve kandidate në rolin që luan 

RAP në hyrjen e tyre në BE dhe  përmbushjes së mëvonshme si shtete anëtare. 

Si rezultat i këtyre projekteve njohuritë për të gjitha grupet përkatëse do të rriten dhe 

do të zhvillohen rekomandime specifike për masat institucionale që duhen zbatuar. 

Zyrtarisht, bordet politike më të larta të krijuara  për drejtimin e proçeseve të IE dhe 

RAP mund të unifikohen si rezultat i rritjes të njohurive politike. Në mënyrë 
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alternative, të dy këshillat qeverisës duhet të japin sinjale të qarta politike për pjesën 

e mbetur të qeverisjes dhe për përfshirjen në zbatimin e reformave që këto dy proçese 

duhet të koordinojnë dhe të shikojnë ndërthurjen e thellë me secilin prej tyre duke 

siguruar një zbatim të shkëlqyer. Dimensionet e RAP të IE duhet të diskutohen në 

mbledhjen këshillit të IE dhe anasjelltas. Në mënyrë që të çohet përpara mesazhi i 

duhur tek pjesa e mbetur e AP, Qeveria Serbe do të miratojë si një nga objektivat e 

saj strategjik transformimin gradual të AP Serbe brenda një sistemi të aftë të 

koordinimit të suksesshëm, jo vetëm për hyrjen por edhe për anëtarësimin e 

ardhshëm në BE. Në nivelin operacional, rruga optimale për të lidhur të dy proçeset 

mund të jetë nëpërmjet përfshirjes së nënpunësit civil më të lartë të të gjitha 

ministrive dhe organeve shtetërore  kryesore brenda një « një trupi të vetëm të 

koordinuar i cili do të menaxhojë RAP, IE dhe koordinimin e mundëshëm, por 

gjithashtu mund të jepen kompetenca reale në hartimin dhe zbatimin e politikave »
59

. 

Masat kundër këtij modeli të mundshëm idealist, mund të bëhen nëpërmjet 

shtrëngimit të koordinimit ndër-ministerial të RAP. Kushti paraprak duhet të sigurojë 

prezencën e manaxhimit të IE në një bord ndërministerial i cili do të krijojë 

koordinimin e RAP. Duke e veshur Ministrinë e Administratës Publike dhe 

Vetqeverisjes Vendore  me « zotërimin » e këtij bordi ajo mund ta ndihmojë atë për 

të kapërcyer ngurimin e mundshëm të tij për ti dhënë një pjesë të detyrës së 

koordinimit të RAP dhe në të njëjtën kohë aktualisht në rritjen e mundësisë të 

funksionimit të këtij bordi mbi baza të rregullta
60

. 

Pas zbatimit të strategjisë nga lart-poshtë, përafrimi nga poshtë – lart mund të ishte i 

dobishëm. Prandaj, një interesim i  veçantë do të tregohej për sfidën e parashtruar 

nga mungesa e njohurive të një pjesë të mirë e shërbimit civil Serb të zbatimit real të 

IE për organizimin dhe funksionimit e AP.Duke ditur se pjesa më e madhe e AP nuk 

është e informuar rreth eksperiencave të vendeve paraardhëse kandidate  në RAP dhe 

IE, ata ka shumë mundësi të kenë mungesë njohurish për kërkesat specifike që 

koordinimi i programeve dhe politikave të BE të zbatohet në administratën 

kombëtare. Megjithatë një paragjykim ekzistues në lidhje me kuptimin ligjor të IE 

dhe RAP, të influencuar nga tradita administrative, mund të keqësohet më tepër në 

qoftë se  IE paraqitet thjesht si  një bashkim legjislativ. Për të përgatitur të gjithë 

shërbimin civil për ndryshimet në mjedisin administrativ për hyrjen në BE dhe për t‟i 

bere nënpunësit civil pjesmarrës aktiv në ndryshimet administrative nevojitet që për 

IE të ecet qëtësisht, dhe me veprime të planifikuara. Sepse vetëm kështu do të behet e 

mundur ndikimi dhe ndryshimi gradual i mirëkuptimit në shërbimin civil për 
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rëndësinë e integrimit Evropian në të gjithe AP. Kjo ka një domethënie të veçantë për 

nënpunësit civil të cilët do të punojnë si manaxherë,  dhe nëpërmjet pjesmarrjes në 

grupe –pune dhe konsulence, përveç ndërthurjes së punëve sektoriale të tyre, do të 

kenë një rol më të rëndësishëm në koordinimin e RAP dhe IE. 

Prandaj nevojat për IE duhet të promovohen tek nënpunësit civil (nëpërmjet 

projekteve dhe trajnimeve) jo vetëm si një proçes i harmonizimit legjislativ  por edhe 

si një proçes i ndryshimeve të thella strukturore përfshirë strukturat shtetërore duke 

ndikuar veçanërisht mbi AP. Mirëkuptimi duhet të jetë brenda AP sepse hyrja në BE 

si dhe proçeset e negociatave për anëtarësimin në BE, kërkojnë dhe imponojnë 

ndryshime në proçeset e vendim-marrjes si dhe mekanizmat e koordinuar  ministerial 

dhe ndërministerial. 

Eksperienca e proçeseve hyrëse të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore duhet 

të shihet si një burim i vlefshëm mësimesh për Serbinë. Lidhur me ketë, duhen bërë 

përpjekje të veçanta për të kanalizuar plotësisht  këto eksperienca, nëpërmjet 

mekanizmave konsultative dhe duke treguar një kujdes të veçantë në pagesë dhe jo 

duke stimuluar  shfrytëzimin e tyre si një justifikim për dështimet ose pasivitetin e 

vazhdueshëm. Veç kësaj, eksperienca e pas-hyrjes jo vetëm në vendet e Evropës 

Qëndrore dhe Lindore, por gjithashtu edhe të shteteve që kanë hyrë më parë do të 

ishte e nevojshme në shumë projekte (psh. në binjakëzim) me synimin që të nxirren 

në pah sfidat reale që sjell anëtarësimi në BE në administratat vendase.  

Mungesa e një « hard acquis » për AP, dhe siguria e një « soft acquis » në krijimin e 

standarteve dhe parimeve të BE të paraqitura përmes programeve të Mbështetjes së 

Përmirësimit të Qeverisjes dhe Administrimit (SIGMA) dhe sistemit bazë, rezultojnë 

në një sistem levash të pamjaftueshëm të këtij kriteri të dobët duke përfshirë proçeset 

e hyrjes. Megjithatë mund të vërehet një ndryshim pozitiv në pikëpamjen e 

Komisionit Evropian lidhur më rëndësinë e RAP. Dokumenti i fundit i Partnershipit 

Evropian për Serbinë dhe Malin e Zi vendos RAP si prioritet kyç të periudhës 

afatshkurtër e drejtuar nga Qeveria në proçesin e IE.Si rezultat i këtij kushti të 

jashtëm, një pjesë e madhe e aktiviteteve mund të zbatohen duke vendosur RAP dhe 

IE në të njëjtin kontekst, siç është Plani i Veprimit i lartpërmendur për Ndërtimin 

Institucional në Proçeset e Integrimit të BE, miratuar nga Qeveria Serbe. 

Përfundimisht, ai nuk mund të konsiderohet tepër i parakohshëm ne proçesin e IE, 

tepër serioz duke marrë parasysh masa të tilla dhe përpjekje për të detyruar një 

bashkim të axhendës së RAP-IE me objektivin e përgatitjes së Serbisë jo vetëm për 

negocimin për hyrjen në BE, por gjithashtu edhe për të përmbushur sa më mirë 

hyrjen në BE. Përfundimisht janë dy qëllime për këtë. Së pari, proçesi i IE ka 

përparuar dhe ndonëse negociatat e MSA janë nën ndikimin e momentit të pritjes për 

ardhjen e zgjedhjeve parlamentare të Janarit të vitit 2007 në kuptimin e krijimit të një 

qeverie të re dhe vazhdimin e bashkëpunimit me ICTY, puna për Marrëveshjen në 

vetvete është finalizuar kryesisht, me vetëm disa çështje të diskutueshme për tu 

zgjidhur. Megjithatë MSA mund të përfundojë në gjysmën e parë të vitit 2007. 

Kapacitetet e reja dhe koherente dhe strategjitë e qëndrueshme do të kenë nevojën e 



Reformat në Administratën Publike në Serbi dhe Proceset e Integrimit Evropian: 

Në të njëjtën rrugë apo Paralel?  
 

 

 131 

zbatimit të marrëveshjes. Përshpejtimi i IE e bën  objektivin për anëtarësimin në BE 

më të dukshëm dhe real, gjë e cila mund të ndihmojë për të mobilizuar sistemin e 

levave të tij për përshpejtimin e RAP. Së dyti në mënyrë që të mënjanohen gabimet e 

bëra nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të cilat patën vështirësi në lidhjen e 

këtyre dy proçeseve në kohë
61

, në një periudhë afat-gjatë, përafrimi startegjik duhet 

të miratohet sa më shpejt të jetë e mundur në proçesin e IE. Vetëm kështu Serbia 

shmang rreziqet të ardhura nga dështimi i përgatitjes së AP për sfidat e anëtarësimit 

në BE, të cilat janë vërejtur në rastin e Greqisë, për shëmbull
62

. 

Përfundimisht, lidhja e RAP me IE do të sugjerojë pa dyshim varësinë e kësaj fushë 

të reformës në zgjerimin e axhendës së IE. Në të kundërt, RAP do të jepet një 

prioritet tepër i madh nga qeveria në këtë stad, duke i kthyer shpërblimin IE më së 

miri. IE duhet të përdoret si sistem për të vënë  reformat në lëvizje dhe për t‟u dhënë 

atyre formën, drejtimin dhe dinamizmin. 
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Hyrje 
Dokumenti i prezantuar përpiqet të shqyrtojë rolin e administratës publike në zhvillimin urban 

në Bullgari në lidhje me situatën social-ekonomike dhe stadin aktual të krijimit të 

demokracisë, sistemit social të tregut – bazë. Fushat kryesore të studimit janë: 

 Lidhja e funksioneve dhe pushteteve të qeverisjeve lokale dhe Autoritetet e 

Planifikimit Lokal (APL) në proçeset e tregut urban. Për këtë qëllim, dokumenti 

shqyrton nivelin e decentralizimit të sistemit të qeverisjes lokale në Bullgari dhe, në 

veçanti, në fushën e zhvillimit urban. Ai kontrollon gjithashtu strukturën, funksionet 

dhe kompetencat e qeverisjes vendore dhe autoritetet e planifikimit lokal.  

 Niveli dhe forma e ndërveprimit midis administratës publike dhe bizneseve, dhe 

administratës publike dhe qytetarëve në fushën e zhvillimit urban. 

Kontrollet janë bazuar mbi një studim të roleve të aktorëve kryesore të tregut dhe aftësive, 

kompetencave dhe detyrimeve të qeverisjes vendore në bashkëpunim me to. 

Fjalë kyçe: tregu urban, pjesmarrja qytetare dhe manaxhimi urban. 

 

Parathënie 

Roli i administratës publike në qeverisjen lokale dhe i autoriteteve e planifikimit 

lokal në zhvillimin urban në Bullgari ka ndryshuar tërësisht pas 12-15 vjetëve të 

fundit.Natyrisht kjo është bazuar kryesisht mbi ndryshimet në mbarë situatën politike 

dhe social- ekonomike në nivel kombëtar. Demokratizimi i jetës sociale, tranzicioni i 

sistemit politik dhe ekonomik pluralist – të gjithë këta faktorë kanë një ndikim të 

madh për transformimet në nivel lokal. Megjithatë, ndryshimet në nivel kombëtar 

dhe atë lokal ndryshojnë në shumë aspekte – në masë, shkallë dhe drejtim, për më 

tepër, sistemet e të dy niveleve nuk ndryshojnë njëlloj dhe në të njëjtën fushë, 

ndryshimet janë kontradiktore, dokumenti paraqet shumë shembuj që tregojnë këtë 

gjë. Bazuar në informacionin dhe evidencat e siguruara, dokumenti vjen në 

përfundimin se problemet kryesore të lidhura me rolin e administratës publike në 

proçeset aktuale të zhvillimit urban në Bullgari janë pikërisht pamjaftueshmëria e 

orinetimit të tregut të qeverisjeve vendore, përhapja e konfliktit të interesit, niveli i 

ulët i pjesmarrjes publike dhe niveli i decentralizimit, i cili është përmirësuar në 

dekadën e fundit por që është akoma i ulët në fusha të veçanta të zhvillimit urban. 

Megjithatë, janë identifikuar ndryshimet e nevojshme si: rritja e kompetencave dhe 

aftësive të qeverisjeve lokale dhe APL për të vepruar si një rregullator i tregut urban, 

promovimi i formave dhe projekteve të ndryshme të pjesmarrjes publike në 

planifikimin urban dhe zhvillimin urban dhe për më tepër promovimin e 

decentralizimit. 

 

Çështja kryesore e studimit dhe metodologjia e studimit 

Çështja kryesore e studimit përfshin rolin e ri të administratës publike në zhvillimin 
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urban. Kjo në të vërtetë, përfshin dy nën-çështje: 
 E para, rreth drejtimit të ndryshimeve në rolin e administrates publike dhe 

 E dyta, rreth lidhjes së ndryshimeve strukturore dhe krijimit të qeverisjeve lokale 

dhe APL në drejtimin e duhur sipas ndryshimeve të kërkuara.  

 Problemet kryesore të analizuara lidhur me çështjet e mësipërme përfshijnë: 

 Funksionimin e institucioneve, kompetencave të tyre në zhvillimin urban  dhe 

lidhjes së tyre në mjedisin social-ekonomik. 

 Strukturat e këtyre institucioneve dhe lidhja e funksioneve të krijuara, funksionet 

e departamenteve që ato përfshijnë dhe veçanërisht autoritetet planifikuese; 

 Kompetencat e ekspertëve, profesionistëve dhe nënpunësve civil. 

 Do të analizohen më shumë dy aspektet e çështjeve të specifikuara : 

 Roli i legjislacionit aktual - si institucionet qeveritare, krijimi i tyre është bazuar 

ekskluzivisht mbi kuadrin ligjor; dhe 

 Stadi i proceseve të decentralizimit - qeverisja vendore në Bullgari (si në të 

gjithë vendet e tjera ish komuniste) e trashëguar nga vendet e tjera  në strukturën 

e qeverisjes, funksionimit dhe kompetencave të tyre nga shtete ”socialiste”, që 

ishin tepër të centralizuara. Kjo është arsyeja pse një proçes i decentralizimit ka 

qënë i orientuar për më tepër se një dekadë. 

Informacioni dhe të dhënat për të krijuar analizën në lidhje me çështjet e specifikuara 

më sipër, u grumbulluan nga gazeta dhe media  të specializuara, nga burimet e 

internetit dhe nëpërmjet intervistave me nënpunës, ekspert dhe zyrtarë të zgjedhur në 

qeverisjen vendore dhe autoritetet planifikuese (Bashkia e Pazarjik, Haskovo, dhe 

Karlovo). Analiza e kuadrit ligjor është bazuar duke studiuar legjislacionin aktual 

Bullgar – Aktet Administrative, Ligjin e Shërbimit Civil, Ligjin e Buxhetit të 

Bashkisë, Ligjin e Hapësirës Planifikuese të Territorit, Akti për Qeverisjen Vendore, 

Pozicionet Administrative të Klasifikimit të Unifikuar etj. 

 

Bazat socio-ekonomike dhe drejtimi i përgjithshëm i ndryshimit në rolin e 

administratës publike në zhvillimin urban në proçesin e tranzicionit. 

Ndryshimi në rolin e administratës publike është bazuar në ndryshimet ekonomike 

dhe politike në Evropën Lindore. Megjithatë, ndryshimet nuk janë gjithmonë në 

drejtimin e duhur. Ndryshimet e duhura do të reflektojnë fillimisht formën e 

shoqërisë dhe do të drejtohen nga një rol adekuat i kushteve të reja social-ekonomike 

dhe nga shoqëria e hapur demokratike. Ashtu si hapësira specifike e studimit të këtij 

dokumenti është edhe fusha e zhvillimit urban, objektivi specifik i ndryshimeve është 

zhvillimi urban bazuar në parimet demokratike  dhe në mundësitë e tregut. Kjo do të 

thotë që zhvillimi urban , i cili përfshin zhvillimin e vendbanimit, strehimit, zonave 

industriale, infrastrukturën, lehtësira publike dhe tregëtare, pajisjeve dhe hapësirave, 

nuk është nga rezultati dhe dëshira e lirë e një numri të madh të aktorëve urban të 

vegjël dhe të mëdhenj. 

Në një ekonomi socialiste, qeverisjet (qëndrore dhe lokale) janë të vetmit planifikues, 

të vetmit sipërmarrës dhe të vetmit ndërtues.Kështu roli i tyre si rregullator ishte 

sekondar, sepse nëse një planifikues, një sipërmarrës dhe një ndërtues në të njëjtën 
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kohë mund të ndryshojë rregullat sa herë që atij i nevojiten. Në një ekonomi tregu, 

roli i qeverisë si sipërmarrës është shumë i reduktuar dhe si ndërtues nuk ka asnjë rol. 

Në kushtet e tregut, qeveria është, së pari, një rregullator dhe një planifikues kryesor. 

Qeverisjet vendore duhet të marrin parasysh interesat e të gjithë grupeve të interesit, 

si për gjithë lojtarët e tregut ashtu edhe për ushtrimin e kompetencave planifikuese; 

tani qeveritë vendore e kanë marrë rolin e drejtimit. Kjo është arsyeja pse në të gjithë 

botën, departamentet e qeverisjes vendore marrin masa për planifikim urban dhe 

rregullimin e zhvillimit urban- të njohur si Autoritete e Planifikimit Lokal  (APL) 

përfshirë këtu një pjesë të rëndësishme të personelit, shpesh departamentet më të 

mëdhaja. Megjithatë, vëmendja është drejtuar mbi rregullat sepse rregullat janë tepër 

të rëndësishme në një ekonomi tregu se në një ekonomi socialiste.(Bertaud 

2002.2003). Në fakt, në një ekonomi tregu, qeveritë dhe autoritet e planifikimit lokal 

krijojnë strukturën e tregut nëpërmjet planifikimit urban, nëpërmjet rregullave dhe 

zhvillimit të infrastrukturës, ata do të përcaktojnë krijimin e elementëve dhe të 

sistemit të tregut urban. 

Roli i administratës publike në formimin e tregut urban mund të studiohet më së miri 

duke analizuar qëndrimin dhe lidhjet me lojtaret e tregut urban: sipërmarrësit, 

investitorët dhe konsumatorët, agjentët e real estate, planifikuesit, arkitektët dhe 

projektuesit profesionistë, juristët, organizatat  jo fitimprurëse të interesuar dhe 

aktivistët e tyre, institucionet qeveritare etj. Megjithate veç çështjeve bazë të 

specifikuara në studim ne do ti kushtojmë një vëmëndje të veçantë qëndrimit dhe 

lidhjeve të qeverisjeve lokale dhe APL për lojtarët kryesorë të tregut, të cilët janë: 
 Bizneset private- veçanërisht sipërmarrësve, si përfaqësues të ofertës së tregut. 

 Komunitetit- si pjesë kryesore dhe si konsumatori më i madh përfundimtar, si 

përfaqësues të kërkesës së tregut. 

Ne do të theksojmë, megjithatë, se pavarësisht nga roli si pjesë kryesore dhe si 

konsumator, komuniteti mund të ushtrojë një rol të madh si pjesmarrës direkt në 

proçesin e planifikimit urban dhe në drejtimin e zhvillimit lokal dhe urban. Ky rol 

është ushtruar shumë shpesh nëpërmjet nënpunësve të zgjedhur në qeverisjen 

vendore; megjithatë, duhet të miratohen masat paraprake, kështu nënpunësit  e 

zgjedhur  do të përfaqësojnë gjithmonë preferencat dhe dëshirat e komunitetit. Nga 

ana tjetër është thelbësore se në fushën e zhvillimit urban, duhet të krijohen 

institucionet dhe mekanizmat për pjesmarrjen publike në mënyrë që të realizohet nje 

manaxhim direkt publik i proçeseve urbane. 

 

Lidhjet e funksioneve dhe kompetencave të qeverisjes vendore dhe APL, 

struktura dhe personeli i tyre në lidhje me rolin përkatës ne procesin tregëtar të 

zhvillimit urban. 

Roli i qeverisjeve vendore dhe APL në zhvillimin urban është veçanërisht i 

rëndësishëm në mënyrë që të jetë një rregullator – agjensitë drejtuese të zhvillimit të 

hapësirës së vendbanimit. Ndryshimi nga roli i një sipërmarrësi/ ndërtuesi në një 

shtet socialist në rolin e një rregullatori është një sfidë e madhe që përfshin epërsi të  
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shumta dhe zhvillimin e një numri të madh burimesh. 

Megjithatë, ky dokument pretendon se ndryshimet në këtë fushë janë vonuar 

konsiderushëm lidhur me shkallën e përgjithshme të transformimeve social – 

ekonomike të Bullgarisë. Së pari proçesi i ndryshimit dhe përshtatjes të funksioneve 

të qeverisjes vendore në Bullgari në lidhje me kushtet e reja të shoqerisë së hapur 

demokratike nuk është i lehtë dhe nuk është i mjaftushëm ende. Në të vërtetë  shumë 

struktura të qeverisjes vendore nuk kanë ndryshuar shumë që prej fillimit të 

transformimeve. Për shembull, profesionistët dhe nënpunësit lokal kanë filluar të 

flasin që herët rreth domosdoshmërisë të departamenteve në bashkitë e Bullgarisë, 

qëllimet kryesore të të cilave duhet të sigurojnë realizimin e planifikimit urban në 

kushtet e ekonomisë së tregut, megjithatë, departamentet të tilla nuk janë krijuar 

ende. Me sa duket qeverisjet vendore nuk janë të afta të ndryshojnë strukturën e 

administratës lokale, sipas rrugës që ato kanë zgjedhur ose si pasojë e pengesave 

serioze që pengojnë proçeset e ndryshimeve. 

Arsyeja për ketë situatë është tepër e ngjashme në kuadrin ligjor, i cili kufizon 

kompetencat e qeverisjes vendore.Ai duhet të theksojë së, qeverisjet vendore duhet 

të sigurojnë një nivel të lartë të pavarësisë, në mënyrë që të funksionojë si një 

rregullator i zhvillimit urban . Lidhur me aktin ligjor të Qeverisjes Vendore bordi i 

zgjedhur – Këshilli Bashkiak- duhet të përcaktojë strukturën e administratës lokale 

dhe ai është përgjegjës për pagesën e personelit. Nga njëra anë  akti administrativ 

përcakton strukturën e administratës zyrtare në detaje – të gjitha departamentet që 

duhet të përfshihen dhe ato te cilat mund të përfshihen. Në parim kjo strukturë  nuk 

është e detyrueshme për qeverisjet vendore. Më vonë Pozicionet Administrative të 

Klasifikimit të Unifikuar u miratuan nga Dekreti nr 35 i Këshillit të Ministrave 

(03.02.2000) që zyrtarizon të gjitha pozicionet e mundëshme në të gjithë nivelet e 

administratës shtetërore duke përfshirë këtu edhe pozicionet në bashki. Duke 

vendosur që pjesa më e madhe e buxhetit bashkiak (pothuajse gjysma e tij) vjen nga 

buxheti qëndror në formën e subvencioneve, dhe se listëpagesat janë financuar nga 

kjo ndarje specifike, duket qartë se Këshilli Bashkiak është i detyruar të mbështesë 

strukturën e propozuar nga Akti Administrativ. 

 

Procesi i decentralizimit 

Do të identifikohen dy aspekte të rëndësishme të decentralizimit: 
 Decentralizimi i kompetencave, pushteteve dhe përgjegjësive dhe 

 Decentralizimi financiar.  

Lidhur me temën e këtij dokumenti, çështja e decentralizimit do të analizohet këtu  

vetëm pasi ajo të jetë e lidhur me hapësirën lokale dhe zhvillimin lokal.Në mënyrë 

më të veçantë, decentralizimi do të analizohet: 
 Në proçesin e planifikimit rajonal dhe urban dhe  

 Në stadin e zbatimit të politikave të planifikimit urban dhe rajonal. 
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Në përgjithësi, decentralizimi është konsideruar si një çështje që në fillimet e 

tranzicionit. Mirepo partitë demokratike kur vijnë në pushtet, në shumë aspekte 

ruajnë kontrollin  që administrata qëndrore ka mbi komunitetin lokal.  

Influenca e institucioneve ndërkombëtare është gjithashtu tepër e diskutueshme - akti 

i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Komisionit Evropian në mbështetje të 

decentralizimit, por kur është realizuar ndihma, fondet e centralizuara shpesh duken 

tepër të sigurta për këto institucione dhe kjo është karakteristikë themelore e disa 

programeve Evropiane. 

 

Decentralizimi i kompetencave, pushteteve dhe përgjegjësive në fushën e 

planifikimit rajonal dhe urban. 

Tani, kuadri ligjor në planifikimin rajonal dhe urban në Bullgari përbëhet nga Ligji i 

Planifikimit të Hapësirës së Territorit, i cili zëvëndëson Ligjin e Hapësirës dhe 

Planifikimit Urban (1973). Elemente të rëndësishëm të  kuadrit ligjor janë disa  

« akte nën-ligjore » Rregullat nr 4,7 dhe 8, të cilat përcaktojnë standartet e zhvillimit 

urban dhe udhëzimet e ndërtimit në vend. Kështu është krijuar me një shkallë të lartë 

të centralizimi, një strukturë e pastër hierarkike e planifikimit me tre nivele. Projektet 

e Planifikimit të Hapësirës i korespondojnë një niveli të lartë – nivel rajonal 

kombëtar- i cili varet nga Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Autoriteteve Rajonale . 

Planifikimi i Përgjithshëm urban i bashkive, qyteteve dhe i vendbanimeve i 

korespondon nivelit të dytë të planifikimit, dhe Plani Urban i Detajuar i korespondon 

nivelit më të ulët. Bashkitë janë përgjegjëse për miratimin, zhvillimin dhe zbatimin e 

këtyre dy tipeve të planeve. Proçesi i decentralizimit në fushën e planifikimit starton 

në fillim të viteve1990 me disa masa përsa i takon shtimit të të drejtave dhe 

detyrimeve të bashkive për të filluar, përgatitur dhe miratuar planet e hapësirës për 

territoret e tyre. Ndërkohë që në të kaluarën, qeverisjet vendore nuk mund të 

inicionin proçesin por duhet të prisnin që ministria të bënte këtë gjë, tani ato mund të 

veprojnë sipas mendimit të tyre, me kusht që ato të kenë fondet e tyre. Kjo situatë 

është fiksuar përfundimisht në Ligjin e Planifikimit të Hapësirës dhe të Territorit i 

miratuar në 2001. Qëllimi është që krejt natyrshëm, të drejtat shkojnë paralel me 

përgjegjësitë. Megjithatë kjo shkëputje ka patur shumë probleme për planifikimin 

urban, sepse së pari  shumë bashki në Bullgari akoma « jetojnë » me subvencione, 

dhe së dyti mungesa e përgjithëshme e financimeve i takon krizave ekonomike.Si 

rezultat, që nga 2004,  vetëm shumë pak bashki kanë zhvilluar Planin e Ri të 

Përgjithshëm Urban në dekadën e kaluar, dhe ka të ngjarë që 90 % e këtyre qyteteve 

të jenë vjetëruar. Psh. të kenë plane të vjetëruara. Ende, në periudhën pas 2003, me 

përmirësimin e situatës ekonomike, një fushatë e ngjashme –si proçes filloi dhe pjesa 

më e madhe e qyteteve të medha dhe të vogla në Bullgari përfunduan aktivitetet e 

tyre të planifikuara në nivelin e Planit të Përgjithshëm. 

Një orientim tjetër i rëndësishm i ndryshimeve në lidhje me decentralizimin ishte 

përgatitja e standarteve dhe rregullave  lokale dhe këto rregulla janë të detyrueshme 
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për të gjithë qytetet e mëdha dhe të vogla, fshatrat dhe vendbanimet e tjera në vend, 

pa dalluar cilat janë qëndrimet dhe preferencat e komuniteti lokal.Kjo padyshim nuk 

korespondon me praktikat në pjesën dërmuese të vendeve të Evropës, dhe jo vetëm të 

vendeve Evropiane, ku standartet dhe rregullat e planifikimit janë të fiksuara dhe 

zbatohen në nivelin lokal. 

Në gjysmën e dytë të viteve 90, u lançua një fushatë  në Bullgari për të gjitha qytetet 

e mëdha në vend për të miratuar standartet dhe rregullat e tyre, duke u bazuar në 

situatën specifike për çdo strukturë urbane dhe mjedisit të ndërtimeve historike.Kjo 

fushatë synonte të promovonte përafrimin e decentralizimit  në zhvillimin urban dhe 

« të lëvizë » këtë fushë të legjislacionit Bullgar më afër praktikave Evropiane. 

Fatkeqësisht, proçedurat për miratimin e rregullave të reja në pjesën më të madhe të 

qyteteve nuk përfunduan sepse ndodhën një seri ndryshimesh në kuadrin ligjor – në 

këtë rast, Ligji i Ri i Planifikimit të Hapësirës së Territorit. Dhe kështu me sa duket u 

caktua një fund (që nga koha e fillimit) për tendencën drejt decentralizimit. 

Aktualisht ligji ri është krijuar mbi një koncept të fortë të centralizimit të zhvillimit të 

hapësirës, dhe kjo është identifikuar qartësisht në dy drejtime. Së pari, struktura 

hierarkike të sistemit të planifikimit me një vëmendje të madhe mbi krijimin e të 

drejtave p.sh. vendimet e marra nga Këshilli Kombëtar i Ekspertëve ose nga Ministri 

i Zhvillimit Rajonal janë të detyrueshme për të gjithë bashkitë dhe komunat. Duket 

qartë se mungesa e njohurive është dyshuese në proçesin e zhvillimit të planit urban, 

në detyrimet e qeverisjes vendore për të planifikuar territorin e komunitetit të tyre 

janë aktualisht të kufizuara dhe mbartin tensionet e institucioneve « të vjetra » në 

vend që të inkurajojnë bashkitë për të tërhequr ekspertë në procesin e planifikimit. 

Së dyti, frenimi tepër i madh i aktiviteteve të planifikuara të  bashkive gjithashtu 

kufizon fleksibilitetin si një element i manaxhimit efektiv. Tipet e planeve janë 

detajuar në mënyre precize në ligj dhe praktikisht përjashtojnë  ndonjë mundësi për të 

zhvilluar ndonjë tip tjetër të planit urban ndryshe nga ai që është specifikuar. Kështu, 

tipi i planit  që realisht i korespondon pjesës më të madhe të nevojave konkrete të 

bashkive dhe komunave dhe vendbanimeve të  tjera është përjashtuar aktualisht .Për 

shembull, këtu mund të përfshihen plane për mundësi investimi ose ndonjë plan tjetër 

urban që synon zgjidhjen e problemeve specifike lokale në aspekete të ndryshme të 

problemeve të shtimit të hapësirave të gjelbëra, problemet e parkimit, këndeve të 

lodrave për fëmijë etj, nëse bashkia dëshiron të zgjidhë probleme të tilla specifike 

lokale, ajo nuk do të jetë e aftë të përqëndrohet mbi to sepse do të detyrohet të 

zhvillojë një plan të tërë urban, i cili së pari  do të jetë shumë i shtrenjtë, dhe së dyti 

nuk do të lejojë përqëndrimin mbi problemet urgjente të ditës. 

Dhe përsëri, kur të vlerësojmë shkallën e decentralizimit, ne do të theksojmë 

mungesën e normave dhe standarteve specifike për planifikimin e hapësirës dhe atë 

urbane. Në të vërtetë një ndryshim i ligjit është bërë në Gusht të vitit 2003 duke u 

dhënë një mundësi bashkive për të përgatitur standarte dhe norma urbane specifike- 

përsëri vetëm nëse aprovohet nga Këshilli Kombëtar i Ekspertëve. Megjithatë në 

kuptimin e hapësirës ligjore, qeverisjet lokale nuk duken shumë të interesuara në 
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zbatimin e kompetencave «ekstra», kështu ende asnjë bashki e vetme nuk mund të 

fillojë proçeset e zhvillimit të standarteve specifike të tyre. 

Përfundimisht ne vijmë në përfundimin se pas - centralizimit të kontraditave të 

sistemit të planifikimit të Bullgarisë ka tendencë drejt një lirie dhe përgjegjësie më të 

madhe për komunitetin lokal, drejt më shumë rregullave për të zgjidhur problemet e 

tyre në mënyrë të pavarur dhe pa ngarkesën burokratike të panevojshme.      

 

Rëndësia e decentralizimit financiar për funksionet dhe kompetencat e 

qeverisjes vendore në lehtësimin dhe drejtimin e zhvillimit urban.  

Masat për të lehtësuar zhvillimin urban janë gjithmonë të lidhura me çështjen e 

financimit. Nëse qeverisja vendore do të ketë nevojë për financa për të blerë tokë ose 

për të kompensuar pronarët në mënyrë që të zhvillohet një rajon, ose nëse bashkia ka 

ndërmend të fillojë një fushatë marketingu lidhur më mundësitë e reja të zhvillimit – 

të gjitha aktivitetet duan financimet përkatëse, dhe në fazën e zbatimit të planifikimit 

urban dhe politik, gjetja e financimeve është themelore. Megjithatë, me një zhvillim 

të mëtejshëm të proçeseve të tregut urban, qeveria lokale vëren se çështja e 

financimit është thelbësore në proçesin e decentralizimit. 

Fakti është se decentralizimi financiar në Bullgari ka bërë progres të dukshëm, por 

deri tani, sistemi ka mbetur tepër i centralizuar krahasuar me sistemet e pjesës më të 

madhe të vendeve të BE. Pjesa më e madhe e taksave akoma « mbushin » buxhetin 

qëndror në vënd  që « të mbushin vrimat » në financat e administratës lokale. Pjesa 

më e madhe e bashkive në Bullgari akoma « jetojnë » me subvencione në vend që 

mbajnë pjesën më të madhe të taksave të mbledhura në territoret e tyre. Përsa i takon 

Ligjit të Buxhetit të bashkisë aktivitetet e qeverisjes vendore janë të financuara nga : 
 Të ardhurat e bashkive : taksa e pronës, taksat e mjeteve të motorozuara, taksat 

mbi hotelet dhe bujtinat, taksat lokale mbi truallin, të drejtat e përdorimit të 

tregjeve, panaireve dhe pronave bashkiake, taksa për shërbime administrative,  

koncensionet etj, 

 Subvencionet qeveritare dhe të ardhurat e disponueshme të taksave shtetërore 

(kryesisht nga taksa mbi fitimin). 

Ende teknika e vërtetë e përgatitjes së buxhetit lokal është drejt një centralizimi të 

madh, gjithashtu. Taksa nga të ardhurat e miratuar në buxhetin e bashkisë është 

bazuar saktësisht mbi parashikimet e bëra nga Drejtoria Qëndrore e Taksave në 

Ministrinë e Financave, dhe qeverisjet vendore nuk janë të afta të ndryshojnë atë 

pavarësisht faktit se ato mund të mos jenë dakort me parashikimet lidhur me 

komunitetet e tyre. Në të vërtetë, proçesi i decentralizimit financiar fillon nga 

transformimi fillestar i madh dhe ai ka periudhat e rritjes së shpejtë dhe të 

ngadalësimit. Janë përmendur disa nga arsyet e dhënies së grandeve në kohën e 

ngadalësimit. Në pamje të parë, ky është një argument i zakonshëm se decentralizimi 

është i mirë për bashkitë me ekonomi të fortë – ata janë të interesuar në mbajtjen e 

taksave në vend që të marrin subvencione sepse balanca, në këtë rast, mund të jetë 

pozitive për to. Por ç‟mund të thuhet për bashkitë me ekonomi të dobët? Nëse 
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subvencionet janë ndërprerë, ato nuk do të kenë mundësi të konpensojnë me hyrjen 

nga taksat e të ardhurave dhe pjesa më e madhe e tyre do të shkojnë drejt 

falimentimit. Megjithatë, çështja është – ky është një shembull tipik i dilemës klasike 

– do të mundin taksapaguesit të vazhdojnë të paguajnë për bizneset (qeverisjen 

vendore në këtë rast) që nuk janë të shëndetshme. Për më tepër, ajo që nuk është 

përmendur në vërejtje është se pjesa më e madhe e financimeve të ardhura nga 

bashkitë e zhvilluara nuk shkojnë tek ato që janë më të dobëta, por mbetën në 

buxhetin qëndror. Kështu nuk është e panjohur që pjesa më madhe e eksperteve 

bashkiak dhe e nënpunësve të zgjedhur janë tepër kritik në lidhje me këtë situatë. 

Ivan Kochakov Kryetari i bashkisë se Pazardjik thotë se: «në 2000, 45% e buxhetit tonë 

lokal është financuar nga subvencionet ndërkohë që vitin e kaluar, vetëm 17 % … ne kemi 

probleme të mëdhaja me shtetin dhe institucionet shtetërore. Gjithçka që ne kemi realizuar  e 

kemi realizuar jo me ndihmën e këtyre institucioneve, por nga tejkalimet  e vazhdueshme të 

tyre. Vitin e kaluar kur ne shitëm 10 ha tokë me çmimin 1$ një Zyrë Australiane (e 

konsideruar nga bashkia si një investitor strategjik) ne na u desh të paguanim taksa të shumta 

për ndërrimin e emrit të pronësisë. Vitin e kaluar, taksat për ndryshimin e emrit të pronsisë u 

trefishuan dhe ne kishim për ti paguar, pavarësisht se investimi i huaj ishtë bërë në 2002…  

Atëherë kur ne duhet të financojmë zhvillimin e infrastrukturës dhe kur ne sjellim 

investitorë të huaj, shteti mbledh të gjitha përfitimet. Vitin e kaluar, shteti mblodhi 50 % 

të të ardhurave nga taksat dhe këtë vit 100%  të fitimit të taksave »  (Buletini nr 2/2003)   

Emil Kabaivanov, Kryetari i Këshillit Bashkiak të Karlovo thotë: «Unë kam qënë në 

jetën politike për 13 vjet tani unë them se çdo parti, kur vjen në pushtet, bën premtime, për të 

rritur kompetencat e bashkive. Por pasi ata fitojnë zgjedhjet, ata bëjnë pikërisht të kundërtën 

– centralizimin e fondeve (Buletini nr 2/2003). 

Pikëpamja e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal mbi këtë çështje është tepër e 

ndryshme. Ekspertët e ministrisë synojnë se kjo fazë e decentralizimit është e lidhur 

me fazën e zhvillimit ekonomik të vendit. Në 2002, Yuliana Galabinova, eksperte e 

Drejtorisë së Manaxhimit Rajonal dhe Decentralizimit në ministri, bazuar në nenin 

141 (2) të Kushtetutës së Bullgarisë që parashikonte  se taksat lokale  duhet të jenë 

«një burim i rëndësishëm» i financimit, por ato nuk kanë fuqi të përcaktojnë tipin ose 

indeksin e taksave lokale – kjo duhet bërë nga qeverisja qëndrore. Megjithatë, 

ekspertët e ministrisë ranë dakort që në periudhën 1991-2000, pasi bashkitë e 

Bullgarisë kishin fituar statusin e organeve lokale të pavaruara, financa lokale në 

Bullgari  ishte karakterizuar nga një kontroll i qeverisjes qëndrore. Në të vërtetë në 

2003, nisi një dialog midis qeverisjes qëndrore dhe asaj vendore për herë të parë pas 

fillimit të transformimeve. Në Prill të vitit 2003, Grupi i Punes mbi Decentralizimin 

Financiar përfundoi aktivitetin. Aktualisht, pothuajse të gjitha taksat lokale janë 

mbledhur tashmë në shkallë vendore. 

 

Struktura e qeverisjes vendore dhe autoritetet e planifikimit lokal  dhe rëndësia 

e tyre për krijimin e APL dhe personelit të tyre. 

Është diskutuar edhe më herët në këtë dokument se qeverisja vendore në Bullgari , 

lidhur me dekretin e qeverisjes qëndrore , ka kompetencë të përcaktojë numrin  dhe 
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strukturën e komisioneve të Këshillit Bashkiak dhe gjithashtu strukturën e 

administratës lokale. Megjithatë, si rezultat i legjislacionit të përshtatshëm (Akti 

Administrativ, dekreti nr 35/2000 i Këshillit të Ministrave detyron Klasifikimin e 

Unifikuar të Pozicioneve Administrative, etj) dhe me sa duket pjesën dërrmuese të 

tyre sepse departamentet dhe personeli financohen nga subvencionet e shtetit. – si 

rezultat i gjithë këtyre arsyeve, qeverisjet vendore, në të vërtetë  nuk  janë të lira të 

ndërtojnë administratën e tyre në mënyrën që atyre u duket e përshtatshme. Çështja e 

lartpërmendur lidhet me krijimin e seksioneve, departamenteve ose grupeve të 

ekspertëve  drejt tregut urban mund të duket jo shumë kritike, por ai ndikon hapur  në 

nivelin e « orientimit të tregut » të Bashkive Bullgare dhe jep një ide të qartë për 

ekzistencën e  nivelit të burokracisë. Nga ana tjetër, departamente të tilla të krijuara 

mund të lehtësojnë dukshëm proçesin e përshtatjes së bashkive Bullgare në mjedisin 

e tregut të hapur. 

Këto konsiderata shpjegojnë  interesimin e shumë profesionistëve dhe rëndësinë që 

ata i japin kësaj teme. Është fare e qartë në diskutimet e gazetave prestigjoze siç 

është gazeta “Qyteti 2002”. Një parashikim paraparak është se departamenti i 

marketingut mund të ketë përgjegjësinë të realizojë lidhjen midis bizneseve private 

dhe iniciativave private, për të zbatuar një politikë marketingu aktive, për të 

organizuar reklamat e aktiviteteve, të promovojë mundësi investimi dhe të punojë 

drejt tërheqjes së investitorëve. Në disa raste, nënpunësit përfshirë këtu edhe ata të 

bashkive bullgare dhe nënpunësit e zgjedhur janë konsultuar lidhur me këtë çështje 

me konsulentë të huaj nga vende me më shumë eksperiencë në zhvillimin urban. DR. 

Douglas Watson, Kryetari i Bashkise se Auburn, Alabama, mori pjesë në një seminar 

organizuar nga Fondacioni i Reformës së Qeverisjes Vendore (01.2003) dhe hapi më 

i rëndësishëm që duhet bërë nga qeverisja lokale në periudha afat shkurtra është të 

emërojnë profesionistë të cilët detyrë themelore do të kenë të punojnë për politikat e 

investimeve për periudhat afat-gjata, të zhvillojnë iniciativat e  bizneseve, përmes 

përafrimit të tregut aktiv, të përgatisin programe biznesi dhe plane – pune dhe të 

negociojnë me investitorë potenciale (Buletini 2003 (2) ). 

Në të njëjtën kohë, analiza e kuadrit ligjor, tregon qartë se ajo përfundimisht nuk 

stimulon një sjellje aktive, novatore, të ashpër të bashkive dhe komunave në 

tërheqjen e burimeve ekonomike.  Siç është shprehur dobësimi financiar i qeverisjeve 

vendore nga marrja e pjesës më të madhe të taksave nga buxheti qëndror kushtëzon 

së tepërmi kompetencat e bashkive për të zhvilluar burimet e tyre. Kur qeverisja 

qendrore kthen një pjesë të parave që i janë marrë bashkive, jo vetëm që vendos një 

sistem të keq financimi, por gjithashtu tjetërson autoritetet lokale  nga problemet 

ekonomike aktuale nëpërmjet « vendosjes » së tyre në subvencione.Në këtë mënyrë, 

rregullat dhe ligjet ekzistuese krijojnë një mjedis i cili shpreh centralizim dhe 

stimulon burokracinë. Në të folurën e përditëshme, ideja  se zhvillimi urban duhet të 

konsiderohet një burim i ekonomisë dhe i zhvillimit social  është akoma i ri dhe jo 

shumë popullor në Bullgari. Aktualisht, lidhja midis këtyre aspekteve të ndryshme të 
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zhvillimit lokal, social- ekonomik dhe hapësinor, është  një lidhje tepër e veçantë 

tashmë  në periudhën e planifikimit të ekonomisë së centralizuar socialiste 

(komuniste). Koncepti  se strukturat urbane do të shërbejnë si një mjedis fiskal i 

proceseve ekonomike, sociale dhe demografike po aq sa dhe gjithë aktivitetet  e tjera 

të shoqerisë, ka qënë gjithmone bazë në drejtimin e planifikimit. Megjithatë, disa 

aspekte të tjera të kësaj mardhënieje janë keqkuptuar përfundimisht, dhe ajo është në 

një drejtim të kundërt në lidhje me sigurimin  e kësaj korespondence  në kushtet e 

tregut të hapur. 

 Psh  në të kaluarën, planifikuesit urban  Bullgar merrnin në konsideratë vetëm njërën 

anë  të këtij bashkëveprimi – zhvillimi i planifikimit urban është bazuar në një 

parashikim ekonomik dhe zhvillimi social. Në një hapësirë më të gjërë, çështja se 

nëse kjo lidhje mund të mbahet plotësisht pas zbatimit të planeve nuk përbën  ndonjë 

problem për planifikuesit, sepse në kushtet e zhvillimit ekonomik vareshin tërësisht 

nga cilësitë e planit ekonomik të centralizuar  dhe nga organi planifikues qëndror.. 

Megjithatë sot në ekonominë e tregut, koncepti i domosdoshmërisë « feed–back » 

është themelor për një planifikim të përshtatshëm. Me fjalë të tjera, në kushtet e 

« mosushqimit » financiar  dhe konkurencës së lartë  për të grumbulluar investime, jo 

vetëm nëpërmjet  kompanive dhe njësive ekonomike, por gjithashtu edhe në bashki e 

komuna,  bëhet gjithnjë e më shumë e rëndësishme për aktorët e tregut të tregojnë 

avantazhet e tyre konkuruese  në betejën e tërheqjes së investitorëve. Kjo është, 

lidhja midis zhvillimit social – ekonomik dhe ndërprerjes së planifikimit urban  duke 

e bërë të vetmen « rrugë »  dhe duke krijuar një « feed back » i cili përcakton 

planifikimin urban si një burim i rritjes social –ekonomike. Duke u bërë në mënyrë të 

veçantë i rëndësishëm në kushtet e një tregu të ri .Fatkeqësisht   lidhur me këtë 

çështje, kjo nuk është realizuar plotësisht ose të paktën nuk është vlerësuar siç duhet 

nga specialistët në Bullgari. Ajo që mungon është mirëkuptimi  që aktivitetet urbane 

të planifikojnë dhe realizojnë aftësitë e komunitetit lokal në konkurencën e tërheqjes 

së burimeve ekonomike, dhe gjithashtu sigurimi i fondeve nga programet Evropiane 

për zhvillim. Dhe këto janë probleme të vetë bashkive. 

Një tjetër çështje e rëndësishme lidhur me rolin e bashkive dhe nënpunësit civil në 

nivelin e qeverisjes vendore në ekonominë e hapur është e lidhur me realizimin e 

interesave publike. Sidomos, në sferën e zhvillimit urban, nënpunësit e bashkive 

Bullgare, specialistët  dhe ekspertët  nuk kanë njohuritë e duhura për rolin e 

autoriteteve lokale në kushtet e reja të një shoqërie demokratike  të hapur, që do të 

thotë, nënpunësit civil të një bashkie, kanë si një nga funksionet bazë t‟u shërbejnë 

dhe të mbrojnë interesat publike të komunitetit. Sigurisht që është e qartë për të 

gjithë  nënpunësit dhe anëtarët e zgjedhur të qeverisjes vendore se ky është një nga 

detyrimet e tij/saj , por e keqja qëndron në mungesën e balancës së interesave publike 

me ato private.Në fakt politikat e autoriteteve lokale shprehin shqetësimin publik në 

favor të interesave private, gjë që është përgjegjësi e qartë pas dekadës së ligjit 

komunist se kur prona private dhe interesat personale në Evropën Lindore ishin 

nënvlerësuar, injoruar dhe ishin ndrydhur. Pikëpamja se interesat private duhet të 



Roli i Sistemit të Administratës Publike Bullgare Bullgare në Tranzicionin e Zhvillimit Urban 

me “Bazë tregu” 
 

 

 143 

jenë prioritare mbizotëroi veçanërisht   për disa vjet pas fillimit të transformimeve.U 

mbështet ideja se çdo formë e planifikimit , përfshirë këtu planifikimin e hapësirës, 

ishte një formë e përafrimit komunist. Kjo ishte tipike  për shumë vende 

« socialiste » dhe ishte mjaft evidente të kontrollohej nga studiuesit e perëndimit, të 

cilët aktualisht kanë një perspektivë më të mirë se studiuesit lokale në Evropën 

Lindore. Gjatë këtyre viteve të fundit, planifikimi urban ka përfituar shumë, por jo të 

gjitha nga funksionet e tij sociale, ende balanca ndërmjet « privatit –publikut » duket 

akoma e largët me përafrimn  drejt shoqërisë perëndimore. 

Tashmë, pikëpamja se interesat private kanë prioritet  dhe se bashkia nuk do të 

ndërhyjë me qëllimin e të drejtave private ose në pronësine  e tyre, është akoma tepër 

dominuese. Megjithatë, lëvizja nga njëri ekstrem tek tjetri dhe aktualisht injorimi 

plotësisht i interesave publike dhe private nuk është më pak dëmtuese veçanërisht në 

fushën e zhvillimit urban, ku prioritet do të jenë interesat publike pa dyshim. Balanca 

e dobët dhe nënvlerësimi i rëndësisë së të drejtave mbi pronën private ndikon në 

praktikat aktuale në marrjen e masave për problemet e mjedisit urban « pjesërisht » 

(lidhur me pjesën e pronësisë), përafrimi modern i kontradiktave të forta drejt 

ndertimit të një mjedisi kompleks social do të thotë të kënaqë interesat e të gjithë 

banorëve. Përfundimisht  ne duhet ta konsiderojmë  konfliktin e interesave në 

autoritetet lokale. Ashtu sikurse nënpunësit civil të bashkive përfaqësojnë  interesat 

publik, ata duhet të kenë të drejtën të manaxhojnë burimet publike – pronat e 

bashkive, tokën dhe ndërtesat, asetet, informacionin rajonal dhe lokal të grumbulluar 

nga administrat etj. Megjithatë  në të njëjtën kohë si rezultat i  gjendjes së varfër 

ekonomike dhe sociale, pagat e nënpunësve të bashkive janë akoma të 

pamjaftueshme. Duke patur parasysh shqetësimin publik të diskutuar vazhdimisht në 

favor të interesave private, nuk është e vështirë për të shpjeguar  korrupsionin në 

administratën lokale dhe boshllëkun e ligjeve të lëna përgjysëm dhe siç mund të 

identifikohet  pothuajse të gjitha mënyrat dhe projektet  ligjore të « tregëtisë » së 

burimeve publike. Në fushën përkatëse të legjislacionit Bullgar, mënyrat efiçente dhe 

masat e marra në konfliktin e interesave në qeverisjen vendore mund të gjendet me 

vështirësi. Diçka shumë e rëndësishme dhe karakteristikë që duhet theksuar është se 

deri në Tetor të 2003 konflikti i interesave nuk ishte shqyrtuar nga legjislacioni 

përkatës Bullgar. Në të vërtetë, korrupsioni ishte përfshirë në legjislacion; akoma 

shumë raporte ndërkombëtare e vendosin korrupsionin përkrah problemeve më të 

mëdha të shoqërisë Bullgare. Konflikti i interesave dhe korrupsioni janë të lidhura, 

diferenca është domethënëse. Korrupsioni është, në parim shumë më tepër fajtor, por 

kjo është njëra nga arsyet pse konflikti i interesave është shumë më tepër i përhapur. 

Duke qënë  shumë i përhapur, ai rrit korrupsionin, ky fenomen do të konsiderohet një 

kërcënim i madh. 

Të gjitha këto konsiderata theksuan rëndësinë e faktit që u parashikua  vetëm në 

Tetor të vitit 2003 ku trajtimi i konfliktit të interesit  ishte përfshirë në Ligjin e 

Nënpunësve  Civil (të punësuarve në shtet) . Lidhur me nenin 29 a, çdo nënpunës 
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civil është i detyruar të deklarojë, në formën e një deklarate, çdo interes që ai/ajo ka  

në lidhje me funksionin administrativ të tij/saj.Gjithashtu ai ose ajo nuk do të marrë 

pjesë në diskutimet, përgatitjet dhe marrjen e vendimit nëse ai /ajo ose dikush tjetër 

që lidhet me të, është përfshirë personalisht në këtë vendim. 

Në fund të Nëntorit 2003, u mbajt një Tavolinë e Rrumbullakët në Këshillin e Qytetit 

të Sofjes. Tavolina e Rrumbullakët u mbështet dhe u organizua nga Avokati i 

Popullit të Bashkisë, Fondacioni për Shoqërinë e Hapur, Fondacioni i Reformës për 

Qeverisjen Vendore, Koalicioni 2000 dhe organizata të tjera jo qeveritare. Pjesa më e 

madhe e debatit u përqëndrua në çështjen e konfliktit të interesit. Njëri nga 

pjesmarrësit e Tavolinës – Henry Minis, Drejtori i Inisiativave të Qeverisjes Vendore 

sugjeroi se ajo që ishte e nevojshme për momentin ishte përgatitja e një proçedure të 

veçantë për deklarimin e konfliktit të interesit. 

 

Bashkëveprimi midis administrates publike dhe biznesit në fushën e zhvillimit 

urban   

Lidhja midis administratës publike dhe biznesit në fushën e zhvillimit urban do të 

shqyrtohet në këto dy aspekte: 

 Rolin specifik dhe karakteristikat e biznesit Bullgar në zhvillimin urban  

 Leva dhe mekanizmat e bashkëveprimit ndërmjet administrates publike dhe 

biznesit. 

Aspekti parë, roli i biznesit në zhvillimin urban në Bullgari, si kudo tjetër në botë në 

ekonominë e tregut, mund të vlerësohet si vendimtar për politikat e zhvillimit urban 

dhe për zbatimin e planifikimit urban. Në parim funksioni themelor i biznesit në 

tregun urban është « produkt i komoditetit », në këtë situatë vendbanimi, tregëtie, 

industrie etj. Në të njëjtën kohë kushtet lokale krijojnë formën e strukturës së biznesit 

dhe të llojit të aktivitetit ekonomik. E ardhmja specifike e biznesit Bullgar në 

periudhën e tranzicionit është e lidhur me faktorët si pjesa më e madhe e bizneseve të 

vogla dhe të mesme, përkatësisht bizneset e reja të mëdhaja dhe jo të forta, një stad i 

ulët i grupimeve të bizneseve kryesisht në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare, 

pamjaftueshmëri burimesh financiare, dhe mungesë traditash në inisiativat e 

investimeve.Të gjitha këto premisa funksionojnë në drejtim të dominimit të 

investimeve në një numër mesatar ose  të vogël , të cilat janë një faktor themelor për 

realizimin e planifikimit urban. Në Plovdiv qyteti i dytë më i madh në Bullgari, disa 

ndërtesa rezidenciale u ndërtuan në 1990 me një numër total prej 15157 apartamente 

banimi  një dekadë që përfshiu një bum ndërtimesh nga 1991-1996 dhe një recesion 

nga 1998-2000. Më tepër se 82% e këtyre ndërtimeve janë ndërtuar nga kompani 

private të vogla të ndërtuara rishtaz. (Instituti Kombëtar i Statistikave 2002). 

Njëherësh, ne duhet të konsiderojmë proçesin e unifikimit dhe shkrirjes së 

kompanive private dhe, si rezultat, rritjen në masë dhe në fuqitë financiare. Paralel 

me këtë trend, disa ndryshime pozitive në disa degë të ekonomisë kombëtare 

shkaktuan një bum të dytë ndërtimesh, i cili mund të vërehej më së miri në zhvillimet 

e reja të turizmit dhe shtëpive të pushimit. Specialistët Bullgarë dhe popullsia 
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bullgare në përgjithësi kanë shumë besim rreth të ardhmes së industrisë së turizmit 

Bullgar. Është tepër e rëndësishme se sipërmarrësit e ndërtimeve urbane e 

konsiderojnë atë veçanërisht të zbatueshme dhe shumë kompani të përparuara po 

investojnë dukshëm kapitalin  e tyre. Deti i Zi dhe burimet malore si Plazhi Sunny, 

Rërërat e Arta, Albena, Bansko, Pamporovo etj. Shkalla e investimeve në Plazhin 

Sunny, një nga tre bregdetet më të mëdhenj në Bullgari, është vlerësuar nga 

specialistët e Ministrisë së Ekonomisë në rreth 200 million Euro në vit për katër vitet 

e fundit.(Revista e Indeksit të Real Estate 2004 (4)) . Vlera totale e investimit në 

2003 është vlerësuar më tepër se 1.6 Bilion Euro. Kështu industria e turizmit është 

dega e parë e ekonomisë ku akumulimi i kapitalit rezulton në një shkallë të madhe 

zhvillimi. Fatkeqësisht, grumbullimi i eksperiencës në traditën e kësaj fushe do të na 

çojë larg. Megjithatë roli i biznesit varet gjithashtu nga një shtrirje  e madhe e 

mjedisit tregëtar specifik dhe nga kuadri ligjor. Aktualisht, në të dyja çështjet së 

bashku, është përsëri roli i qeverisjes vendore  e cila ka një ndikimin më të madh 

sepse qeverisjet vendore   janë partnerët kryesore të bizneseve në zhvillimin e pronës. 

Duke folur për rolin e autoriteteve të planifikimit urban për sistemin e tregut, shumë 

autorë theksojnë se autoritetet e planifikimit lokal përcaktojnë nivelin e mundësisë së 

hyrjes nëpërmjet rregullave dhe zhvillimit të infrastrukturës, dhe së fundi, ata 

përcaktojnë vlerën e tokës dhe krijimin e tregjeve  urbane. 

Për sa i takon aspektit të dytë – aftësisë dhe fuqivë të qeverisjeve vendore dhe APL të 

bashkëveprojnë me bizneset, do të merren parasysh dy konsiderata. 

 Mundësia për të përgatitur dhe zbatuar plane urbane dhe manaxhimin e 

zhvillimit urban në një mënyrë që të tërheqin investime private. 

 Gadishmëria dhe aftësia për të hyrë në bashkëpunim përfitues për 

komunitetin, prirjen për projekte të përbashkëta etj; 

 

Elementi i parë është diskutuar gjithashtu në kontrollin e rolit të bashkive në 

zhvillimin e tregut urban, por  ne do të përmëndim eksperiencën e disa qeverisjeve 

vendore që kanë marrë iniciativën të zhvillojnë parqet industriale ende para 

promovimit të programeve Evropiane. Me sa duket shëmbulli më i mire është 

Bashkia  Rakovski, e cila është tani e njohur për suksesin e një zonë të re industriale 

e filluar tetë vjet më parë. Që nga 2004, ajo ka tërhequr investime të huaja duke 

numëruar më shumë se 200 million $ amerikanë. 

Elementi i dytë do të analizohet më tepër këtu. Kjo është e lidhur me zgjidhjen për 

qeverisjet vendore për të ushtruar kontakte efiçente dhe direkte dhe për të 

bashkëpunuar me parterët e biznesit si dhe në zgjedhjen e mënyrave dhe projekteve 

të këtyre kontakteve dhe bashkëveprimeve. Ne mund të arrijmë në përfundimin se 

zgjedhja e mënyrave dhe mjeteve është tepër e kufizuar deri tani.Georgi Ivanov, 

Kryetari i Bashkisë Haskovo , një qytet në Jug të Bullgarisë, konstaton se mundësitë 

më të mira për Bashkinë e Haskovo për të ecur drejt projekteve të përbashkëta me 

kompanitë private janë pasqyruar në krijimin e kompanive të përbashkëta në secilën 
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pjesë ku ka burime të bashkisë. Një lloj tjetër i tranzicionit ekonomik dhe 

marrdhënieve, si konçensionet për shëmbull, - siç janë format e ndryshme të 

partnershipit –Publik- Privat – ishin tepër të kufizuara si rezultat i pamjaftueshmërisë 

së aseteve të qeverisjes vendore dhe të mungesës së bazës ligjore. 

Megjithatë, situata ka ndryshuar shumë shpejt gjatë këtyre pak viteve. Mund të jepen 

shumë shembuj, ende ne do të theksojmë disa faktorë të rëndësishëm lidhur me këtë. 

Një faktor tepër i rëndësishëm është ndikimi i programeve Evropiane në 

bashkëpunimin midis organeve publike dhe kompanive private . Akoma proçeset e 

reja të zhvillimit urban janë faktorë pa asnjë dyshim, me një ndikim tepër të madh. 

Kjo është e dukshme në territoret  me turizëm të zhvilluar – burimet e bregdetit dhe 

vendeve malore. Pas një dekade me ndryshime të konsiderueshme dhe të 

pamjaftueshme, tani shumë bashki në territoret turistike kanë miratuar shumë më 

tepër politika të bashkëpunimit kryesisht në fushën e zhvillimit të infrastrukturës, por 

gjithashtu edhe në zhvillimin e burimeve lokale dhe paisjeve sociale. Ne do të 

përmendim qeverisjen vendore të Varnes, Pomorie, Bansko Razlog dhe të tjera për 

sistemet e krijuara të bashkëfinancimit të rrjetit rrugor, infrastrukturën elektrike dhe 

furnizimin me ujë etj, Kurset e golfit në Razlog dhe Kavarna, pista e skive në Bansko 

dhe Dobrinisht janë ndërtuar nëpërmjet  projektit të PPP dhe të gjitha japin 

kontributin e tyre të veçantë në rritjen ekonomike lokale. 

 

Bashkëveprimi dhe bashkëpunimi midis administrates publike dhe qytetarëve 

në fushën e zhvillimit urban.  

Roli i qytetarëve është parë në dy aspekte bazë: Si konsumatorë përfundimtarë në 

tregun urban dhe Si pjesmarrës aktiv në manaxhimin e proçeseve të zhvillimit urban.    

Këto janë dy elementet përkatës që do të përcaktojnë bashkëveprimin midis 

administratës publike dhe qytetarëve; Si konsumator i fundit, qytetari përcakton 

kërkesën e tregut  dhe në këtë kuptim faktorët kryesore janë preferencat e komunitetit 

për tipe dhe tradita të ndryshme banimi. 

Analiza e preferencave të komunitetit në Bullgari tregon një preferencë  të përcaktuar 

për intensitetin e  lartë të mënyrave të banimit.Pavarësisht nga kjo, shumë bullgarë, si 

qytetarët e githë kombeve të tjerë, synojnë të preferojnë shtëpi private sesa 

apartamentet ( 52 % - Gehnov dhe Gehnova 2000) , por kërkesa e tregut tregon se ata 

vlerësojnë avantazhin e densitetit të lartë të mënyrave të banimit në pjesët qëndrore të 

qyteteve dhe në qytetet më të mëdha. Aktualisht, këto avantazhe nuk duhen 

nënvlerësuar- komunikimi i shpejtë, aksesi i lehtë në paisjet dhe shërbimet sociale , 

kursimi i duhur i parave për të bërë më të dendur rrjetin e infrastrukturës, për të ulur 

kohën e transportit etj . – karakteristikat urbane i korespondojnë Parimeve të Forta të 

Rritjes. Shtëpitë me familje ku jeton një person  numërojnë vetëm 10% ose pak më 

shumë në njësitë e qyteteve të mëdha Bullgare dhe më tepër se 90% e hyrjeve të 

shitura në vend në 2002, janë apartamente. (Revista e Indeksit të Real Estate 2004 

(2)). Një tjetër tipar i rëndësishëm i traditës kombëtare është i lidhur me pronën. Të 

dhënat tregojnë se 96.6% të të gjithë apartamenteve në Bullgari janë privatizuar, gjë e 
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cila e vendos Bullgarine ndër 3 vendet me vlerën më të lartë të indeksit. Ky faktor 

tregon një vlerë të qartë të stabilitetit në tregun e banesave duke siguruar një nivel 

minimal të kërkesës së tregut madje në kohën e krizave ekonomike dhe stanjacionit. 

 

Rëndësia e këtyre dy faktorëve për politikat e zhvillimit urban të qeverisjes 

vendore dhe Autoritetit të Planifikimt Lokal do të përmblidhet në përfundimin se 

tregu i banesave është një tregues, madje edhe në periudhat e recesionit ekonomik 

përkatësisht në kërkesat e larta specifike për privatizimin e shtëpive të banimit. Pas 

kësaj, preferencat drejt mënyrave të banimit kanë shtyrë drejt zgjerimit të kërkesës 

për shtepi (ku banon një person) në periferi të qytetit, por nga ana tjeter, stimulimi 

gjithnjë e më tepër drejt qendrave të qyteteve  dobëson  gjithashtu proçeset e 

urbanizimit. Si pjesmarrës direkt në zhvillimin urban, roli i qytetarëve do të jetë në 

atë se çfarë është quajtur pjesmarrje publike. Pjesmarrja publike është pa dyshim, një 

mënyrë e nivelit të ekzistencës të demokracisë (Ivanov 2003) dhe kjo duhet të lidhet 

si një pjesë e kësaj çështje themelore në shoqërinë moderne. Megjithate, niveli i ulët i 

pjesmarrjes qytetare  në zhvillim urban të Bullgarisë dhe përgjithësisht në vendet e 

Evropës Lindore duhet të merret si një çështje kryesore. 

Sot, janë identifikuar probleme jo shumë të rëndësishme në qëndrimin aktual social 

(qytetarët nuk janë të informuar për rolin që ata kanë në çështjet lokale dhe të drejtat 

që ata duhet të ushtrojnë) në rregulloret përkatëse të përgatitura. 

Faktori i parë – qëndrimi social – është pikërisht një model i sjelljes sociale të 

trashëguar nga periudha e komunizmit dhe gjithashtu nga mungesa e karakteristikave 

të traditës demokratike të kësaj pjesë të Evropës. Rrënjët e këtij qëndrimi mund të 

gjenden në periudhën e Perandorisë Otomane kur respektimi social dhe kombëtar i 

këtyre popujve të pushtuar vuante pikërisht nga kjo situatë. Ende, në shekullin e 19 
te
  

komunitetet Bullgare, megjithëse akoma të shtypur, zhvillonin një strukturë 

demokratike që ka një nivel të përshtatshëm të pjesmarrjes të të gjithë anëtarëve të 

komuniteteve në marrjen e vendimeve.Vendimet përfshijnë çështje të « planifikimit» 

të një rëndësie të  madhe – siç është pozita e shkollës dhe  e kishës etj, - vendime të 

marra në mënyrë demokratike. Kjo tendencë pati ndikimin  e vet pas liberalizimit në 

1878 dhe gjatë dekadeve të  para të shekullit të 20. Megjithatë, dikush mund të marrë 

parasysh  ndikimin  e përbashkët të shoqërisë së ballkanit, të gjitha të varfëra në 

traditat demokratike dhe gjithashtu dhe impaktin e luftës së klasave  para  Luftës së 

Dytë Botërore. Atëherë, përfundimisht struktura me centralizim të lartë e tipit 

sovjetik të shoqërisë socialiste krijoi një model të qëndrimit social që është akoma i 

vështirë për tu kapërcyer. 

Sigurisht, kjo është e lidhur me të gjitha fushat e jetës, ndonëse shkallët mund të 

ndryshojnë. Siç është konstatuar në pjesën e parë të këtij dokumenti, është tepër e 

vështirë për të identifikuar dhe kundërshtuar problemet sociale dhe demokratike në 

fushën e zhvillimit urban se çështjet politike dhe ekonomike në nivel kombëtar 

politik. Faktori i dytë – kuadri ligjor – është gjithashtu një reflektim i qëndrimit të 



Pjesa I 
 

 

 148 

shoqërisë por në një nivel të ndryshëm. Kështu, ndryshimi mund të jetë pozitiv ose 

negativ. Ai është shpesh negativ sepse si rrjedhim i rezistencës që ndonjë ndryshim 

duhet të kapërcejë, por në situatën e dhënë në Evropën Lindore, diferenca është 

shpesh pozitive (legjislacioni mund të jetë më tepër i përparuar sesa stadi i zhvillimit 

të shoqërisë) si rezultat i ndikimit dhe kërkesave të Bashkimit Evropian etj. 

Ky dokument synon që kuadri ligjor lidhur me demokracinë lokale në Bullgari nuk 

është i përshtatshëm  me situatën aktuale të shoqërisë dhe nuk është duke punuar në 

favor të përmirësimit të pjesmarrjes publike, në çështjet lokale.Ky fakt kërkon një 

vëmendje të veçantë në lidhje me proçesin e pjesmarrjes që gjithnjë e më shumë 

përmirësohet shumë në mbarë botën. Ndërkohë teknologjia e planifikimit urban në 

Evropën Perendimore është bërë më tepër demokratike dhe aktive, kuadri ligjor në 

Bullgari nuk ka ndryshuar në shkallën e duhur. Në të vërtetë, kjo çështje është 

trajtuar në një legjislacion të ri, por përgatitjet kanë tepër rëndësi praktike.  

Këtu është një rishikim i shkurtër të përgatitjeve ligjore lidhur me pjesmarrjen 

qytetare bashkuar në një Ligj të ri mbi Planifikimin e Hapësirës së Territorit.  
 Lidhur me nenin 121 të Ligjit për Planifikimin e Hapësirës së Territorit, 

projektet e Planifikimit të hapësirës (niveli më i lartë në strukturën e planifikimit 

të hapësirës)  do të jetë një temë e debatit publik më parë ato janë analizuar nga 

ekspertët  në Këshillin e Ekspertëve të Planifikimit. Institucioni përcakton 

zhvillimin e projektit (në këtë rast Ministri i Zhvillimit Rajonal ose kryetarët 

rajonale) do të përcaktojnë pjesmarrjen dhe procedurat e debatit. Asnjë kërkesë 

tjetër nuk është specifikuar. (përfshirë këtu të drejtat e komunitetit në nivelin më 

të  ulët) 

 Në mënyrë të ngjashme, neni 127 kërkon që Planet e Përgjithshme Urbane të 

bashkive dhe komunave, qytetet dhe vendbanimet janë një subjekt i debatit 

publik para kontrollit të tyre  në Këshillin Bashkiak të Eksperteve të 

Planifikimit. Debati publik do të rregullohet në një mënyrë të veçantë nga neni 

121. – institucioni përcakton zhvillimin e planit – kryetarët ose drejtuesit 

rajonale respektivisht – do të përcaktojnë pjesmarrjen  dhe proçedurat e debatit. 

 Lidhur me nenin 130, Urdhëri për Miratimin e Planit Urban të Detajuar do të 

sjellë njohuri për të gjithë grupet e interesit  të cilët atëherë kanë të drejtë të 

kundërshtojnë. Sipas « grupeve të interesit » Ligji u njeh të gjithë pronarëve   të 

tokave se u përkasin  pjesë nga zona të planifikuara ose të përafërta me to.Duhet 

theksuar se ky parashikim është aplikuar gjithashtu   me ndryshimet e pjesëshme 

në plane, duke përfshirë këtu një ose disa toka (të përmëndura më parë), e cila 

është aktualisht hapësira më e gjërë e planifikimit urban në Bullgari për 

momentin. Më tepër se 98 % e planeve të zbatuara nga Këshilli i Eksperteve të 

Planifikimit në Bashkinë e Plovdivit në 2003 ishin, në të vërtëtë  ndryshime 

pjesore të planit ekzistues. (të miratuar). 

 

Kështu është e qartë se: Parashikimet ligjore përfshijnë debate publike kur projektet e 

planifikimit të hapësirës dhe planet urbane janë të miratuara dhe tepër të 

përgjithshme dhe të paqarta. Asnjë masë paraprake nuk  është marë rreth mënyrës që 
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publiku është paraqitur në « debatin publik » ose kush, dhe në çfarë bazash, duhet të 

paraqitet komuniteti, grupet e interesit. etj .në  vënd që, i gjithë pushteti  i është 

dhënë institucioneve «  duke treguar zhvillim të planeve/ projekteve » për të 

përcaktuar të gjithë grupet e në debat si edhe proçedurat. 

Përfundimisht, nuk ka garanci që vizioni publik do të marrë në konsideratë , kështu 

institucioni është i lirë të miratojë ndonjë plan që përshtatet me interesat e tij pa 

sanksion të komunitetit. Nëpërmjet « institucionit » në do të kuptojmë kryetarin e 

bashkisë dhe bashkinë, kështu projektet e planifikimit të hapësirës dhe planit duke 

përfshirë më tepër se një bashki nuk kanë zhvilluar ose miratuar gjatë dekadës së 

fundit në Bullgari. Aktualisht, e vetmja e drejtë që një qytetar ka është të marrë pjesë 

në proçeset urbane lidhur me pronat e tyre. Ata janë garantuar në mënyrë të qartë nga 

Neni 130. megjithatë, në mund të arrijmë në përfundimin se qytetarët në Bullgari 

janë të aftë të ndikojnë në vendimet e  planifikimit lokal vetëm nëse pronat e tyre – 

përmasa e saj, kufiri i zonës dhe ndërtimi në vetvete – është konsideruar dhe ende 

konsiderohet pronë e përafërt (afër apo përgjatë rrugës). Megjithatë, në të gjithë 

aspektet e tjera të planifikimit – konceptet, vizionet dhe politikat lidhur me zonën e 

afërt, distriktin, ose vendbanimin – qytetarët nuk kanë pushtet të drejtpërdrejtë për të 

ndikuar në vendimet e autoriteteve të planifikimit bashkiak nëpërmjet anëtarëve të 

zgjedhur të këshillit të qytetit. Në të vërtetë, ky është një mekanizëm demokratik , 

por pa dyshim nuk është i mjaftueshëm për të marrë votën e qytetarëve në fushën e 

zhvillimit urban. Përfundimisht, nëse ne dëshirojmë e rritim pjesmarrjen qyetare në 

zhvillimin urban, ne kemi nevojë që një përafrim sistematik bazuar në mirëkuptimin 

e duhur të mundësive të mënyrave të pjesmarrjes publike dhe mundësisë të 

aktiviteteve për të siguruar realizimin e tij. Kjo do të thotë se masat do të përfshijnë 

të gjitha mënyrat e tërheqjes së komunitetit lokal: 

 Informimi dhe transparenca e aktiviteteve të qeverisjes vendore ; 

 Nëpërmjet konsultimit me njerëzit dhe grupet e interesit ; 

 Pjesmarrja aktive dhe bashkëpunim ; 

Këto aktivitete do të realizohen si më poshtë: 

 Legjislacion, udhëzime dhe rregulla ; 

 Institucione dhe 

 Strategji dhe veprime të qeverisjes vendore.   

Për aq kohë sa gjithë këta elemente, nuk janë të përcaktuar qartë, ne nuk mund të 

themi se puna drejt sigurimit të pjesmarrjes qytetare në zhvillimin urban ka kaluar 

fazën paraprake dhe ka hyrë në fazën e realizimit. 

 

Përfundime 

 Përgjithësisht, në shumë aspekte, sistemi i zhvillimit urban në Bullgari nuk i 

përgjigjet  stadit aktual të tranzicionit të shoqërisë së hapur demokratike. Ndërkohë 

që sistemi politik në vend është tani tërësisht i ndryshuar, ndryshimet në sistemin e 

nivelit lokal kanë mbetur pas. Kjo është pikërisht për disa arsye : 
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Së pari, objektivat në nivelin lokal ishin më pak evidente se ato në nivel kombëtar. 

Çështjet lidhur me sistemin politik janë më tepër të lehta për tu identifikuar, 

ndërkohë që në nivel lokal, shumë faktorë shtesë politik kishin ndikimin e tyre që e 

bënte shpesh drejtimin e ndryshimeve të paqartë dhe të vështirë për u ndjekur. 

Së dyti, kuadri ligjor për zhvillimin lokal duke përfshirë këtu zhvillimin urban, është 

krijuar në nivel kombëtar.Kjo do të thotë se rezultati i  zhvillimit urban është një 

proces zakonisht strikt i përshtatur nga legjislacioni aktual, ndryshimet në këtë fushë 

ndjekin ndryshimet në legjislacion me pak vonesë. Kjo përfshin si përfundim pak 

vjet për ndryshimet në sistem (duke deleguar përgjegjësi dhe buxhet të decentralizuar 

dhe fonde)  që të kenë ndikimin e tyre në praktike. 

Së treti, dhe që është më e rëndësishme, në fillim të periudhës së transformimeve, 

tregu i pronave nuk ekzistonte, s‟kishte treg të lirë në fushën e pronave urbane në 

kohën e komunizmit, ndryshe nga degët e tjera të ekonomisë. Ndryshimet në 

funksion të tregut  privat u arritën shumë më vonë se ndryshimet në sferat e tjera të 

tregut kombëtar, sepse është gjithmonë një subjekt i rregullave të përmendura më 

sipër, dhe faktorëve si traditat dhe eksperienca janë nga domethënësit më të mëdhenj. 

Megjithëse, tani  tregu privat është duke zhvilluar shpejt projektet dhe mekanizmat, 

rolin e   qeverisjes vendore dhe APL dhe pjesmarrësve kryesore të tregut janë ende 

larg nga niveli i duhur. 

Problemet kryesore, të identifikuar në këtë dokument janë : 

Mbajtja e nivelit të lartë  të centralizimit të sistemit të zhvillimit urban ; 
 Niveli i ulët i orientimit të tregut të qeverisjes vendore dhe zhvillimit të 

pamjaftueshëm të burimeve njerëzore ; 

 Përhapja e konfliktit të interesit ; 

 Mungesa e përvojës në zhvillimin e biznesit; dhe 

 Niveli shumë i ulët i pjesmarrjes qytetare.  

 

Të gjitha këto probleme janë qartësisht të studiuara në praktikat e bashkive, të APL 

dhe në bashkëpunimin e tyre me lojtarët e tregut. Ato mund të identifikohen në një 

kuadër ligjor të planifikimit urban dhe manaxhimit të zhvillimit urban, në formulimin 

dhe miratimin e politikave dhe strategjive urbane dhe në implementimin e tyre. 

Bazuar në këto vërejtje udhëzimet kryesore të ndryshimeve të nevojshme duhet të 

jenë: 
 Rritja e nivelit të decentralizimit dhe transferimit të pushteteve drejt  qeverisjes 

vendore dhe APL. Qeverisja vendore duhet të jetë tepër e pavarur dhe duhet të 

zbatojë të gjithë pushtetin që ata duan për të drejtuar zhvillimin urban në 

përputhje me dëshirat e komunitetit lokal. Ndonjë kontroll i veçantë nga 

qeverisja qëndrore mbi bashkitë është në të vërtetë , kufizim i pushtetit dhe të 

drejtave të komunitetit lokal. 

 Duke rritur pushtetet dhe aftësitë e qeverisjes vendore dhe APL të veprojnë si 

rregullator të zhvillimit lokal urban dhe të tregut lokal. Ata duhet të jenë të lirë të 

bashkëpunojnë me biznesin privat  dhe të hyjnë në ndonjë lloj bashkëpunim 

privat – shtet në përfitim të qytetarëve lokal. Njëherësh , kontrolli publik duhet 
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të zbatojë nëpërmjet  parlamentit lokal dhe masave specifike që duhet të marrë 

për të siguruar se personeli i administratës bashkiake është i kualifikuar për të 

menaxhuar zgjedhjen e mekanizmave dhe instrumentave të tregut. 

 Rritja e formave dhe mënyrave të pjesmarrjes publike në planifikimin urban dhe 

zhvillimin urban. Në stadin aktual të zhvillimit social –ekonomik , është 

vendimtare të promovohet pjesmarrja e qytetarëve në çështjet lokale dhe në 

planifikimin dhe manaxhimin  urban në ndonjë nga format e mundëshme  dhe 

nëpërmjet Organizatave jofitim prurëse. 

 

Përfundimisht, ne mund të vlerësojme se vitet e fundit, ndryshimet pozitive janë 

kundërshtuar në lidhje me rolin e administratës publike në zhvillim urban në 

Bullgari. Ne do të identifikojmë përmirësime përfundimtare në aftësitë e 

bashkëpunimit të qeverisjes vendore dhe të miratojnë një politike të përshtatshme 

orientuese të tregut. Njëherësh ne do të theksojmë se procesi tregëtar ka bërë shumë i 

fuqishëm dhe tani kërkon kompetenca më të shumta nga qeverisjet vendore. 

Ende, problemet e bashkëveprimit midis administratës publike dhe qytetarëve me sa 

duket kanë rëndësi të madhe në situatën aktuale. Ata janë drejt një zgjerimi të madh 

bazuar në nivelin e njohurive publike. Problemet e pjesmarrjes publike janë bërë 

probleme të ditës në lidhje me zhvillimin e Plani të ri të Përgjithshëm. Shumë debate 

publike kanë nisur këto vitet e fundit lidhur me çështjet e zhvillimit urban (Qyteti 

2002 (14,35), 2003, (23), 2004, (15) ; Buletini 2002 (8),2003 (2) ; Arkitektët 

Bullgare 2000 (4-9,39) 2001, (11,32,38), 2002 (27), 2003 (17,31,50) ; etj, 

Organizatat Jo fitim prurëse dhe organet profesioniste janë duke miratuar shumë 

shpejt pozicionet e tyre dhe kjo është bërë tani një trend i fuqishëm në strategjitë e 

tyre dhe aktivitetet publike. 
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Përmbledhje 
Pavarësisht nga decentralizimi tatimor, qeveritë qendrore në vendet e Europës Qendrore 

vazhdojnë të shpërndajnë sasi të mëdha të fondeve të lira për qeveritë lokale dhe krahinore. 

Ky shkrim heton anësitë politike në fondet e lira në Sllovaki dhe analizon nëse ekzistojnë 

diferenca që varen nga struktura institucionale në lidhje me vendimarrjen. Për të shpjeguar 

këtë, janë analizuar katër rrugë të fondeve të lira në Sllovaki, të përfaqësuara prej 

vendimarrjes së nivelit qeveritar duke përfshirë elementët lokalë. Rezultatet konfiromojnë që 

niveli i lartë i vendimarrjes tenton të ketë një anësi politike të rëndësishme ndërsa 

bashkëpjesëmarrësit jo. Në lidhje me nivelin qeveritar, anësia gjithashtu është në lidhje me 

ministritë, një anësi specifike duke favorizuar partinë mbështetëse që menaxhon ministrinë. 

 

Hyrje dhe Metodologjia 

Në këtë shkrim ne hetojmë anësinë politike në fondet e lira të siguruara nga qeveria 

qendrore sllovake për bashkitë dhe analizon nëse ka ndryshime sistematike të varura 

nga struktura institucionale e mekanizmit të vendimarrjes. Në lidhje me të, do të 

shikojmë: 

 

 

 shpërndarjen e granteve për bashkitë bazuar mbi vendimet ministrore – Fondi i 

Zhvillimit dhe projekti “Le të Përmirësojmë Shtëpinë Tonë” (Ministria e 

Kulturës) 

 shpërndarjen e granteve të vogla nga të ashtuquajturit Bashkëpjesëmarrësit 

Socialë të Fondit të Zhvillimit Social.  

Këto katër shpërndarje do të analizohen për ndonjë anësi specifike politike për një 

parti të veçantë ose koalicion qeveritar. Është e vështirë, gati e pamundur për dy 

arsye të shikosh anësinë etnike ose përkrahëse ndaj analizimit të vendimarrjes ose 

procedurave të tjera. Njëra arsye është se procedurat zyrtare nuk pranojnë një anësi 

dhe deklarojnë se vendimet janë bazuar mbi meritën e projektit. Tjetra është se 

negociatat dhe arsyetimet në lidhje me disa vendime nuk janë publikisht të hapura. 

Probleme të tilla janë të shpeshta kur lidhen me korrupsionin dhe klientelizmin.  

Megjithatë, ka një mënyrë për zbulimin e një problemi të tillë duke u nisur nga 

arsyetimi i mësipërm. Nëse grantet janë shpërndarë për shembull ndaj bashkive dhe 

ka një numër të madh bashkish (më shumë se 2,900 në Slovaki),  mund të krahasosh 

strukturën përkrahëse të autoriteteve vendore me strukturën përkrahëse të bashkive, 

që marrin grante dhe subvencione. 

Nëse nuk ekziston ndonjë arsye për të pretenduar që kryetarët e bashkisë së partive 

qeveritare janë shumë ose pak të aftë, të pandashëm nga kryetarët e bashkive të 

                                                 
1 Qendra për Zhvillimin Ekonomik Bratislavës, Sllovaki 
2 Profesor i Asociuar, Instituti i Politikës Publike, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Sociale, 

Universiteti Comenius Bratislavë, Sllovaki 
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partive të opozitës, nuk duhet të ketë statistikisht një diferencë të rëndësishme 

ndërmjet strukturës së kontrollit përkrahës të të gjitha bashkive dhe strukturës së 

kontrollit përkrahës së dhënësve - të granteve të bashkive.  

 

Taksat e Çelikut Amerikan 

 
Tabela 1 Të dhëna mbi klientelizmin përkrahës në Taksën e Çelikut Amerikan  

Përkrahja politike e 

kryetarëve 

Pjesa në kryetarët e 

zgjedhur të 2002 

Numri i bashkive 

që morën 

subvencionin 

Përqindja në numër e 

bashkive që kanë marrë 

subvencionin 

Indeksi i 

klientelizmit të 

partisë 

ANO 2,02 20 10,75 5,32 

KDH 7,07 20 10,75 1,52 

SMK 8,00 49 26,34 1,52 

SDKU 4,36 7 3,76 0,86 

Partitë e përfaqësuara 

në Qeverinë Sllovake 

21,45 96 51,6 2,41 

Të pavarurit 32,66 36 19,35 0,59 

HZDS 13,19 2 1,08 0,08 

KSS 1,09 0 0,00 0,00 

SDL 4,39 1 0,54 0,12 

SMER 2,33 2 1,08 0,46 

Totali i opozitës 21,00 17 2,7 0,13 

Burim: Autorët 
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Tabela tregon se kryetarët që përfaqësojnë partinë e qeverisë përfaqësojnë 21.45% të 

kryetarëve sllovakë dhe bashkitë e drejtuar prej tyre kanë marrë 51% të 

subvencioneve. Në të njëjtën kohë, kryetarët opozitar morrën 2.7% të subvencioneve, 

por përfaqësojnë vetëm 21% të bashkive. Indeksi i klientelizmit të partisë në këtë rast 

është 2.41 dhe vetëm 0.13 për opozitën, duke treguar kështu ekzistencën e një anësie 

përkrahëse. 

Fondi Ambiental  

Ne kemi 

studiuar dhënien e fondeve për vitet 2004 dhe 2005 për evidentimin e anësisë 

përkrahëse. Tabela 2 përfaqëson një analizë të anësisë përkrahëse në shpërndarjen e 

këtij fondi. 

 
Tabela 2. Të dhëna mbi klientelizmin përkrahës në Fondin Ambiental. 

Përkrahja politike e 
kryetarëve 

Pjesa në kryetarët e 
zgjedhur të 2002 

Numri i bashkive që 
morën subvencionin 

Përqindja në numër e 
bashkive që kanë marrë 

subvencionin 

Indeksi i 
klientelizmit të 

partisë 

NEKA 340 37,23 32,66 1,1 

SNK-MKP 151 16,53 8,00 2,1 

HZDS 75 8,1 13,19 0,6 

KDH 40 4,38 7,07 0,6 

SDKU 37 4,05 4,36 0,9 

SDL 20 2,19 4,39 0,5 

ANO 14 1,53 2,02 0,8 

SMER 18 1,97 2,33 0,8 

KSS 4 0,87 1,09 0,8 

Të tjerë/koalicione 214 23,43 24,89 0,8 

Burimi: Autorët 

 

Tregon që bashkitë e drejtuar nga SMK-KMP ishin mbipërfaqësuar rëndshëm në 

shpërndarje, ndërsa bashkitë e drejtuara nga të pavarurit ishin përfaqësuar 

përpjestimisht dhe të gjitha bashkitë e tjera ishin nënpërfaqësuar. Indeksi i 

klientelizmit të partisë për partinë SMK-KMP është 2.1 duke siguruar një evidencë të 

fortë të anësisë përkrahëse. Natyra etnike e partisë SMK-MKP na lejon të 

ekzaminojmë gjithashtu anësinë etnike në shpërndarjen e subvencioneve. Census 

siguron informacion mbi bashkitë me përbërës etnikë hungarezë të rëndësishëm – 

përcaktuar si një pjesë prej më shumë se 20% e etnikëve hungarezë në popullatë. Ne 

realizuam një analizë mbi disa bashki përfaqësuar në kampionin e bashkive, që kanë 
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përfituar mbështetje prej Fondit Ambiental. Rezultatet janë në tabelën 3. 

Tabela tregon që klientelizmi etnik, si shtesë e klientelizmit përkrahës, mund të 

tregohet në veprimin e Fondit Ambiental se si bashkitë me një popullatë të 

rëndësishme hungareze janë mbipërfaqësuar nga 70% (një indeks prej 1.7) ndërmjet 

atyre të suksesshmeve në marrjen e fondeve.  
 

Tabela  3. Të dhëna mbi klientelizmin etnik në Fondin Ambiental  

Krahina Numri i 

projekte të 

aprovuara 

Projektet në 

bashkitë 

hungareze 

% e projekteve e 

bashkive hungareze në 

gjithë projektin 

Përqindja e bashkive 

hungareze në të gjitha 

bashkitë 

Indeksi i 

klientelizmit 

etnik 

Bratislava 20 7 35 19,17 1,8 

Tmava 74 55 74,32 34,66 2,1 

Trencin 50 0 0 0 N/A 

Nitra 166 79 47,59 41,24 1,2 

Zilina 70 0 0 0 N/A 

Benska Bystrica 154 77 50 28,68 1,7 

Presov 213 0 0 0 N/A 

Koslice 166 48 28,91 24,54 1,2 

Total 913 266 29,13 16,87 1,7 

Burimi: Autorët  

 

Projekti “Le të Përmirësojmë Shtëpinë tonë”  

Rezultatet janë të shfaqura në tabelën 4. Siç mund të shikojmë kryetarët e ANO në 

koalicion përfaqësojnë vetëm 8.8% të kryetarëve sllovakë, ata kanë marrë 19.51% të 

projekteve të suksesshme dhe 40% të fondeve. Edhe pse kampioni i marrë në 

konsideratë është i vogël (41 projekte), indeksi i klientelizmit politik është shumë i 

lartë kur matet me fondet (4.6) dhe kjo tregon një anësi përkrahëse në këtë rast.  

 

Fondi i Zhvillimit Social – Zhvillimi i Infrastrukturës Lokale   
Fondi i Zhvillimit Social (FZHS) është një organizim i ri nën drejtimin e Ministrit 

Sllovak të Punës, Punëve Sociale dhe Familjes i krijuar në 2004. Ai përmban disa 

programe dhe një prej tyre është ”Zhvillimi i Infrastrukturës Lokale”. Sipas këtij 
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programi, bashkitë dhe marrës të tjerë mund të përfitojnë grante të vogla për 

projektet infrastrukturore lokale në lidhje me varfërinë dhe/ose punësimin. Vendimi 

mbi fituesit nuk merret nga FZHS, por nga krahinorët organizuar në njësi të 

mbajtësve lokalë. FZHS verifikon nëse ata që kanë fituar i janë nënshtruar 

procedurave dhe menaxhon projektet. FZHS ka një manual të detajuar mbi rregullat 

për zgjedhjen e projekteve nga komitetet lokale.  Për të analizuar anësinë përkrahëse, 

ne analizuam grantet e siguruar nga bashkitë sipas këtij programi në 2005. Rezultatet 

tregohen në Tabelën 5 dhe për arsye të përmasave të vogla të kampionit, ne 

analizuam në bazë të volumit të fondeve më pak se numri i projekteve. Këtu nuk ka 

asnjë anësi politike në këtë rast për më tepër për qeverinë si një njësi ose për ndonjë 

parti politike. Treguesi i klientelizmit të partisë lëviz midis 0.5 dhe 1.5, një nivel që 

tregon një mungesë të anësisë, në dhënien ndaj kampionëve të vegjël. 

 
Tabela 4 Të dhëna mbi klientelizmin përkrahës në projektin “Le të Përmirësojmë Shtëpinë Tonë” 

Përkrahja 

politike e 

kryetarëve 

Përqindja e 

numrit të 
kryetarëve në 

Slovaki 

Numri dhe përqindja e 

bashkive me projekt të 
aprovuar 

Indeksi i 

klientelizmit të 

partisë 1 

Përqindja 

në fondin e 

plotë 

Indeksi i 

klientelizmit të 

partisë 2 

NEKA  32.66%  10  24.39%  0.76  26.26%  0.8  

Koalicioni 

ANO  
8.68%  8  19.51%  2.24  40.3%  4.64  

SMK  8.00%  5  12.19%  1.52  14.69%  1.83  

SDKÚ  4.36%  2  4.87%  1.11  1.47%  0.33  

SMER  2.33%  1  2.43%  1.04  1.98%  0.84  

HZDS  13.19%  1  2.43%  0.18  2.2%  0.16  

SDĽ  4.39%  1  2.43%  0.55  0.68%  0.15  

KDH  7.07%  1  2.43%  0.34  0.39%  0.05  

Të tjerat 

/koalicionet  
19.32%  12  29.26%  1.51  11.92%  0.61  

TOTAL  100%  41  100%   100%   

 

Tabela 5 Të dhënat mbi fondet e akorduar nga “Zhvillimi i Infrastrukturës Lokale” 

Përkrahja politike e 

kryetarëve 

Përqindja e numrit të 

kryetarëve në Sllovaki Subvencionet e 

fituara në SK 

Përqindja në 

fondin e plotë 

Indeksi i 

klientelizmit të 
partisë 

ANO  2.02  1,921,740  2.79  1.4  

KDH  7.07  2,378,032  3.45  0.5  

SDKÚ  4.36  4,359,937  6.33  1.5  

SMK  8.00  4,891,740  7.10  0.9  

Partitë qeveritare  21.45  14,501,449  19.67  0.9  

Të pavarurit 32.66  26,327,045  39.60  1.2  
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Partitë opozitare  21.00  17,872,764  14.82  0.7  

Burimi: Autorët  

 

Analiza dhe Përfundime  
Ne kemi ekzaminuar katër raste të fondeve të lira të siguruara nga qeveria qendrore 

ndaj bashkive në Sllovaki. Të katër ishin të njëjtë në mbulimin e nevojave të tyre të 

investimeve nga projektet e vogla të bashkive të planifikuara nga infrastruktura 

lokale. Megjithatë ato dalluan për anësinë përkrahëse në shpërndarjen e tyre.  

Fondet e vendosura nga qeveria plotësisht ose nga ministritë individuale tregojnë 

anësi përkrahëse të rëndësishme drejt partisë përfaqësuesit e të cilës vendosnin ose 

vendosën ata që marrin vendimin.  Në rastin e një partie politike me baza etnike, do 

të shfaqet një anësi etnike. Në këto programe rregulla të qarta mbi seleksionimin e 

projekteve nuk janë publikisht të disponueshme.  

Në të njëjtën kohë, ka mekanizma 

institucionalë se si të minimizojmë anësinë, siç tregon eksperienca e FZHS. Delegimi 

i vendimit tek këshilltarët lokalë mund të përbëjë një mënyrë për eleminimin e 

anësisë përkrahëse. Kjo nuk provon që zgjidhjet institucionale garantojnë eleminimin 

e anësisë; por as nuk tregon që paratë janë shpenzuar më efektivitet. Megjithatë është 

një aspekt i rëndësishëm që tregon se strukturat institucionale të vendimarrjes mund 

të jenë një faktor i rëndësishëm. 

 

Literatura  
Mbi bashkitë dhe rezultatet zgjedhore:  

http://www.civil.gov.sk/ovvs/2004/aktual_obce/Zoznam1.doc 

http://www.statistics.sk/vs2002/sk/tab/tab_.htm 

http://www.statistics.sk/vs2002/sk/tab/tab12.jsp  

Lista e bashkive me një përqindje të lartë të minoritetit hungarez:  

http://www.vlada.gov.sk/csaky/dokumenty/zoznam_obci.doc  

Mbi shpërndarjen e taksave të Çelikut amerikan:  

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/01_0__2C_CB0DA2FC125_0_E00_2__BC/ 

$FILE/Zdroj.html  

Mbi shpërndarjen e subvencioneve prej Fondit Ambiental:  
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http://www.envirofond.sk/prehlady/poskytnute2005.htm 

http://www.envirofond.sk/prehlady/poskztnute2004.htm  

Mbi shpërndarjen e subvencioneve prej programit “Le të Përmirësojmë Shtëpinë 

Tonë”:  

http://www.culture.gov.sk/main/file.php_ ?ida=151_&file=file_2__.html  

Mbi shpërndarjen e subvencioneve prej programit “Zhvillimi i Infrastrukturës Lokale” i Fondit të 

Zhvillimit Social: i siguruar nga Fondi i Zhvillimit Social  





 

Decentralizimi i Shërbimeve Publike Lokale – Situata dhe 

Prirjet në Sllovaki dhe Republikën Çeke  
Beáta Meričková

1
, Juraj Nemec 

2
 

 

Përmbledhje 
Demonopolizimi, decentralizimi, mosrregullimi dhe futja e shërbimit alternativ të 

marrëveshjeve të shpërndarjes kontribuan sërish në mendimin e kapacitetit të sektorit publik 

si një sigurues i shërbimit publik. Bashkëpjesëmarrësit publik-privat u bënë pjesë e jetës së 

ekonomive moderne si një mjet, i cili i jep mundësi shtetit ose qeverisë lokale për të marrë 

kompetencat e tyre, në një kohë që ka si ambicie rritjen e nevojës publike dhe uljen e 

shpenzimeve publike.  

Qëllimi i shkrimit tonë (rastit studimor) është të paraqesë një strukturë të të dhënave analitike 

të lidhura me shërbimet publike lokale dhe si ato që shpërndaheshin nga sektori privat. Pjesa e 

përmbledhur teorike e këtij shkrimi nënvizon përfitimet më të rëndësishme dhe rreziqet e 

mundshme të decentralizimit dhe pjesa analitike siguron të dhëna të përzgjedhura mbi 

përdorimin e decentralizimit në Sllovaki dhe Çeki, duke përfshirë prirjet, problemet kryesore 

të procesit të decentralizimit dhe daljet. 

Ky studim përdor një trajtim sasior për të hetuar mbi pyetjen e kërkuar. 

Decentralizimi i shërbimeve publike është në dukje më shumë i kushtueshëm se një 

shpërndarje e brendshme e shërbimeve publike, për shkak të pasaktësive në llogaritjen e 

kostos reale të shërbimit, rezervat e pamjaftueshme e shërbimeve publike prodhuar nga 

sektori privat, standarti i cilësisë së lartë të shërbimeve të kontraktuara dhe proçesi i 

vendimarrjes josistematik në përzgjedhjen e marrëveshjes së shpërndarjes së shërbimit.    

Zgjidhjet për këtë situatë mund të rrisin transparencën, zbatimin e testimeve të rregullta të 

marrëveshjeve ekzistuese të shpërndarjes së shërbimit publik dhe implementimit të 

llogaritjeve që kane rrjedhur nga sektori publik. 

Fjalët kyçe: Shërbim Publik. Shpërndarja e Shërbimit Publik. Menaxhimi i Ri Publik. 

Bashkëpjesëmarrja Publike-Private. Kontraktimi i Shërbimit Publik.  

Hyrje  
Ndryshimet në sistemin e qeverisjes në Sllovaki dhe Çeki u bënë një nga elementët e 

procesit të transformimit shtetëror. Reforma e hershme ishte e fokusuar në veçanti 

mbi vendosjen e sistemit demokratik të qeverisjes, por gjithashtu dhe mbi reformën e 

                                                 
1 Asistent Profesor, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Matej Bel, Banska Bystrica Sllovakia. 
2 Profesor në Menaxhimin Publik dhe Sektori Publik i Ekonomive, Fakulteti i Ekonomive, Universiteti i 

Mej Bel Banska Bystrica, Slovakia. 
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administratës publike. Nevoja për një ndryshim administrativ të kërkuar u bë një 

prioritet brenda skemës së procesit të hyrjes për anëtarësimin në Bashkimin 

Europian, ku ishin realizuar në të dy vendet ndryshime konceptuale për adoptimin e 

parimeve qeverisëse.  

Transformimi i sektorit publik është thelbësisht një reformë ekonomike dhe sociale si 

është dhe zbatimi i tij. Objektivat e reformës së sektorit publik gjithashtu përfshijnë 

një arsyetim operacional të institucioneve, që sigurojnë shërbimin publik. Ajo 

nënkupton zgjedhjen e detyrave, që kanë nevojë të realizohen nga qeveria, garantimi 

i veprimit të arsyeshëm, ekonomik, profesional dhe modern pa burokraci të tepërta, 

dhe në të njëjtën kohë promovimin e metodave alternative të shpërndarjes së 

shërbimit publik dhe social me qëllim kryesor rritjen e efiçencës, efektshmërisë, 

ekonomisë dhe cilësisë në lidhje me sigurimin e shërbimeve publike.    

Pjesa më e madhe e vendeve të zhvilluara kanë zbatuar parime të reja të reformës së 

sektorit publik – arritje të reja të menaxhimit të sektorit publik. Një veçori kryesore e 

menaxhim të ri publik (MRP) është futja e mekanizmave tip të tregut (MTT) në 

realizimin e organizmave të shërbimit publik: tregtimi i shërbimit publik. Tregtimi i 

shërbimeve publike synon një rritje të vazhdueshme në efiçencën e shpenzimeve 

publike, përmirësime të vazhdueshme në cilësinë e shërbimeve publike, zbatimin e 

mjeteve profesionale të menaxhimit në sektorin publik, forca mbi transferimin dhe 

delegimin, forca e auditimit dhe inspektimit dhe e fundit, por jo më e pakta, sistemi 

pluralist i formave të pronësisë në shpërndarjen e shërbimit publik dhe forma e 

kontratave dhe tregut.  

Shpërndarja e shërbimeve publike në formën e bashkëpjesëmarrjes publik-privat 

është një proces ligjor, ekonomik dhe intensiv i personelit. Kushtet për një realizim të 

suksesshëm të kësaj bashkëpjesëmarrjeje kërkojnë: një mjedis të duhur ligjor për 

zhvillimin e bashkëpjesëmarrjes publike-private, pjesëmarrjen e qytetarëve në 

transparencën e procesit të vendimarrjes publike, matjen e performancës në sektorin 

publik, një formë moderne e menaxhimit të shpërndarjes së shërbimit publik, 

mekanizmi i tregut funksional. 

 

1. Ana Teorike 
Literatura ka treguar se kontraktimi mund të ndahet brenda katër kategorive: teoria e 

kontraktimit, modelet konceptuale të procesit të kontraktimit, matja e preformancës 

se si shërbimet publike janë shpërndarë dhe efekti i kontraktimit mbi koston dhe 

cilësinë e shërbimeve publike. 

Teoria e kontraktimit drejton shumë aspekte të procesit dhe publikime të tij, si 

vendimi i bërjes ose blerjes (Cooper 2003; Hirsch 1991; Chamberlin dhe Jackson 

1987; Nemec 2002; Prager 1994), probleme të lidhura me marrëdhëniet e agjensisë
3

 

(Arrow 1985; More 1984; Pratt dhe Zeckhauser 1986) dhe teoria e kostove të 

                                                 
 Marrëveshjet ndërmjet qeverisë dhe sektorit privat.   
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transaksioneve (Ferris dhe Graddy 1996; Prager 1994; Hirsch 1991). Literatura e 

modeleve të kontraktimit (Kettner and Lawrence 1990; T. Kolderie 1986) siguron 

informacion, që jep baza konceptuale për dy rrugë ideale për shërbimin e 

kontraktimit. Literatura e matjes së performancës (Engelbeck 2004; P.D. Epstein 

1984) është e rëndësishme sepse siguron depërtim të përgjithshëm në mënyrën se si 

qeveritë lokale vlerësojnë karakteristikat e shpërndarjes së shërbimit dhe se si 

performanca e shërbimeve të veçanta mund të matet. Literatura mbi efektet e 

kontraktimit mbi shpërndarjen e shërbimit (Shettely 1998; Engelbeck 2004) shqyrton 

çështjen e një kërkimi, që ka hetuar faktorët përcaktues mbi performancën e 

kontraktuesit. Kontraktimi i shërbimeve publike me firmat fitimprurëse private ose 

jofitimprurëse është një nga tipat më shumë mbizotërues të privatizimit, kryesisht 

ndaj nivelit të qeverisjes lokale. Sipas kësaj kontrate, qeveria mban përgjegjësinë për 

furnizimin me shërbim, por merr firma private për ta prodhuar shërbimin (Nemec 

2002, p. 14). Kontraktimi mund të shpjegohet gjithashtu si një lidhje marrëveshjeje, 

në të cilën institucioni publik paguan një firmë private ose një organizatë 

jofitimprurëse për të siguruar një nivel specifik dhe një cilësi të shërbimit publik. 

Qytetarët, si blerës nëpërmjet taksave të tyre ose konsumues pagese pagojnë 

qeverinë, e cila nga krahu tjetër paguan kontraktuesin. Sipas Savas (1987, p. 88), 

meqënëse funksioni i furnizimit është mbajtur nga qeveria, kontraktimi përfaqëson 

një arritje konservative në termat e rritjes së rolit për sektorin privat. 

Kontraktimet për shërbimet fillojnë me “vendimin organizues për të bërë ose për të 

blerë një të mirë ose shërbim” (Prager 1994, p. 176). Si më lart ky është një vendim 

themelor, i hasur nga të dy palët si organizmat e sektori publik ashtu dhe privat. ”Të 

bësh ose të blesh” është pyetja e hasur nga organizmat publik kur konsiderojnë se si 

shërbimet publike duhet të shpërndahen ndaj qytetarëve të tyre. Organizmat publikë 

mund të vendosin të prodhojnë të mirat ose shërbimet së brendshmi ose t‟i sigurojnë 

ato nga burime të jashtme – decentralizimi i shërbimit publik. Decentralizimi i të 

mirave publike (më së shumti i shërbimit publik) është e kundërta e prodhimit të 

brendshëm të të mirave publike, e cila është përdorur shumë shpesh në sektorin 

publik të vendeve në tranzicion. Vendosja e decentralizimit si prespektivë është e 

nevojshme për të konsideruar avantazhet dhe disavantazhet e formave të brendshme 

dhe të jashtme të shpërndarjes. Përsa i përket  fuqisë pozitive të kontraktimit, 

literatura kryesore propozon që kontraktimi mund, por nuk ka nevojë të përmirësojë 

zgjedhjen individuale, efektshmërinë e kostos dhe cilësia e shpërndarjes, paanësinë 

dhe gjithashtu te disa rritjen e kontrollit ndaj shpenzimit (Bailey 1999, pp. 278-80).  

Në anën tjetër, shumë autorë sigurojnë argumenta të rëndësishëm duke përshkruar 

pikët e dobëta të kontraktimit. Sipas Prager, roli i përgjithshëm i organizimit të 

sektorit publik është të ”brendësojë veprimet në pikën ku kostot e shtrirjes janë 

kuptuar të jenë më të mëdha se kostot e sigurimit të përbërsve ose shërbimeve në 

treg”(Prager 1994, p. 84). Argumenti tjetër kyç është nevoja për një kontroll të 

mbyllur të proçesit, i përdorur për të prodhuar të mira ose shërbime. Argumenti tjetër 



Pjesa II     Raste studimore 
 

 

 166 

për brendësinë e shpërndarjes së shërbimit publik në vendet në tranzicion janë që të 

dyja, si tregu konkurrues në njërën anë dhe metodat efektive te menaxhimit publik në 

anën tjetër, nuk janë të zhvilluara mirë. Së fundmi, duke zgjeruar veprimet e 

brendshme do të sjellë më shumë veprime efiçente ose kur kontrolli është 

konsideruar i rëndësishëm, brendshmëria e prodhimit mund të jetë një vendim i 

dëshirueshëm. Megjithatë në të njëjtën pikë për vlera të mëdha, nuk mund të japë 

përfitime efiçente dhe decentralizimi bëhet më tërheqës. Një element i rëndësishëm i 

kontraktimit është procesi i përfshirë në vendosjen dhe mbajtjen e një marrëdhënieje 

kontraktuale ligjore me një firmë private. Sipas Shetterly (1998, p. 23), ky proces 

realizohet në tre faze: para-kualifikimi
4
, përzgjedhja e kontraktuesit dhe menaxhimi i 

kontratës. Dy probleme shfaqen kur veprimi dhe informacioni i pjesëmarrësit privat 

nuk janë të dallueshëm nga pjesëmarrësi publik: ”rreziku moral ose problemi i 

veprimit të fshehtë dhe përzgjedhja e pafavorshme ose problemi i informacionit të 

fshehtë” (Arrow 1985, p. 37).  

Rreziku moral shfaqet sepse sjellja e pjesëmarrëve privatë është e pamundur të 

kontrollohet. Kur sjellja është është e pamundur të kontrollohet, ai krijon një situatë 

ku lihet pa bërë realizimi i detyrimeve ose kryerja e veprimeve të paduhura nga 

partnerët privatë, që ndikojnë nga ana tjetër qëllimet e pjesëmarrësve publikë. 

Në problemin e përzgjedhjes së të pafavorshmit, firma private ka disa informacione, 

që nuk janë ndarë me organizmin e sektorit publik dhe përdor informacionin për të 

marrë vendime që prekin organizmin publik. Megjithatë, organizmi publik nuk mund 

të zgjedhë të shqyrtoj nëse informacioni është duke i shërbyer interesit publik. Për 

shembull, organizmi i sektorit publik dëshiron të marr me qira pjesëmarrësin më të 

mirë privat. Por firma private do të njohë më shumë rreth kualifikimeve të tyre se sa 

organizmi i sektorit publik duke çuar problemin e asimetrisë së informacionit, duke 

paguar ex ante vlerësimin e pamundur të ofertave private. Bailey (1999, pp. 290-292) 

tregon se ky problem i lidhur me kontraktimin e shërbimeve publike kalon nëpër 

aspektet negative të kontraktimit. Sipas More “Parimi duhet të thurrë këto përbërës të 

brendalidhur në një strukturë kontraktuale, që duke lehtësuar asimetritë informative 

dhe shpërblimet strukturore, nxisin agjentin të sillet si kapital më vete ku mund të 

mbizotërojnë kushtet”(More 1984, p. 756-757).  

Veç kësaj problemet e lidhura me marrëdhëniet e agjentit, teoria e kontraktimit 

zgjedh problemin e kostove te transaksioneve. Kostot e transaksionit të lidhura me 

decentralizimin dhe marrëdhënien e këtyre kostove duhet të përfshihen në 

kompleksitetin e marrëdhënies së kontraktimit. Kur kontraktojnë për shërbimet, 

qeveritë ngjallin kostot e kontraktimit, të cilat janë pjesët implicite dhe eksplicite të 

vendimit të bërjes/blerjes. Kostot e transaksionit të kontraktimit janë të dy tipeve: 

”ato që lidhen me fazën e krijimit të kontratës dhe ato të lidhura me fazën e 

                                                 
4 Faza e para-kërkesës fillon kur zyrtarët publikë së pari konsideron kontraktimin për një shërbim të 

veçantë. Këto diskutime fokusojnë një probabilitet të duhur të konkurrencës së tregut, karakteristikat e 

shërbimit në fjalë, pengesat e fuqishme politike dhe sociale të kontraktimit dhe rrethanat fiskale ose 

buxhetore të juridiksionit. 
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përmbushjes së kontratës”(Hirsch 1991, fq. 55). Për sa më sipër është e dukshme që 

kontraktimi mund, por nuk ka nevojë të përmirësojë performancën e sektorit publik. 

Dalja finale varet mbi kushtet lokale duke përfshirë kapacitetin e organizmit 

plotësues për të ekzekutuar proçesin e kontraktimit. 

 

2. Kampionët e Kërkuar dhe Metodat. 

Shkrimi kryesisht është bazuar në punën tonë empirike (grupi i kërkimit në Banska 

Bystrica, fokusuar mbi kontraktimin prej vitit 1999).  Ne përdorim të dhëna 

origjinale, të mbledhura nga kërkimet tona, realizuar në këtë fushë prej viteve 2001 

deri 2006. Kampionët e mëposhtëm të kërkimit janë përdorur në tekstin e  

mëposhtëm:  

1. Kampionët tonë të kërkimit prej 2001 (të dhëna të provuara në situatën e 

2000), duke përfshirë 55 bashki sllovake (nga 2800) dhe 53 bashki çeke (nga 

5000) – kategori të përmasave të ndryshme;  

2. Kampioni jonë i kërkimit prej 2006 (të dhënat e treguara në situatën e 2005), 

duke përfshire 17 bashki sllovake të kategorisë së përmasave të njëjta;  

3. Të dhëna të siguruara nga projekti i kërkimit (duke përfshirë skuadrën tonë) 

të Transparency International Sllovaki, përqëndruar mbi marrëdhënien 

ndërmjet marrëveshjeve të shpërndarjes të shërbimit publik lokal dhe 

efiçencës së kostove të shpërndarjes së shërbimit realizuar në 2006 (të dhënat 

paraqesin situatën e 2005, kampioni i kërkimit përfshin 100 bashki sllovake). 

 

Të dhëna të mbledhura nga Pavel (2006) me mbështetjen e  Transparency 

International Çekia në 2005 (të dhënat paraqesin situatën e 2004, kampionët e 

kërkimit përfshijnë 100 bashki çeke).  

Ne jemi të vetëdijshëm rreth faktorëve, që kufizojnë vlefshmërinë e rezultateve të 

kërkimit. Problemet janë numri i bashkive në kampionët e kërkimit (kryesisht 

kampionët e përmendur në pika 1 dhe 2) dhe cilësia e ulët dhe serioziteti i të dhënave 

të siguruara nga bashkitë. 

Duke mbajtur parasysh mundësitë për të përfituar të dhëna të nevojshme, ne u 

fokusuam në shërbimet e përzgjedhura më poshtë:  

- Shërbimi i mjeteve të komunikimit lokal;  

- Shërbimi i infrastrukturës së ndriçimit publik;  

- Menaxhimi i varrezave;  

- Grumbullimi i plehrave dhe hedhja e plehrave;  

- Menaxhimi i parqeve publike dhe zonave të gjelbërta. 

 

Çështjet kryesore të përfshira në analiza janë:  

I.      Frekuenca e përdorimit të decentralizimit; 

II.    Mënyra/sistemi i vendosjes për decentralizimin dhe zgjedhjen e ofertuesve;  

III. Etapat e ndikimeve të efiçencës dhe cilësisë ndaj kontraktimit të shërbimeve 
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publike lokale.  

 

3. Decentralizimi i shёrbimeve publike nё Sllovaki dhe Çeki – situata dhe 

tendencat  

Kjo pjesё e shkrimit paraqet rezultatet e njё analize empirike tё decentralizimit tё 

shёrbimeve publike lokale nga bashkitё nё Republikёn Sllovake dhe krahasimi i tё 

dhёnave ku ёshtё e mundur me situatёn nё Çeki. 

 

3.1 Shkalla e decentralizimit dhe zhvillimi i tij gjatё periudhёs sё fundit  

Tabela e mёposhtme krahason shkallёn e decentralizimit nё Sllovaki dhe nё 

Republikёn Çeke dhe tendencat e zhvillimit tё tij. Ne pёrdorёm metodёn e kёrkimit 

tё pёrshkruar nё pjesёn 2 tё kёtij studimi. Pёrqindja nё tabelёn 1 pёrfaqёson shkallёn 

e decentralizimit tё shёrbimeve publike locale, tё zgjedhura midis tё gjitha metodave 

tё shpёrndarjes sё shёrbimeve tё pёrdorura.  

Nё pёrputhje me tё dhёnat e mbledhura krahasuar ndёrmjet Republikёs Çeke dhe 

Sllovake, shpёrndarja e jashtme e shёrbimeve publike lokale (duke pёrjashtuar 

mbajtjen e infrastrukturёs sё ndriçimit publik) ishte pёrdorur nё njё shkallё mesatare 

nё Sllovaki nё 2000 dhe ishte mё i shpeshtё nё Çeki. Shkalla e shёrbimeve publike 

lokale decentralizohet nga bashkitё (pёrjashtuar menaxhimin e varrezave nё tё dy 

vendet dhe shёrbimin e gjelbёrimit publik nё Çeki) ёshtё rritur nё dukje nё periudhёn 

e fundit. Tё dhёnat qartёsisht tregojnё qё shpёrndarja e jashtme e shёrbimeve publike 

lokale ёshtё njё zgjidhje shumё e shpeshtё si nё Sllovaki dhe Çeki. 

 

Tabela 1. Shkalla e formave tё jashtme (decentralizimi) i shpёrndarjes sё 

shёrbimeve publike lokale tё zgjedhura nё bashkitё nё Sllovaki dhe Çeki (%) 

Shёrbimi  
Republika Sllovake Republika Çeke 

2000 2005 2005 TI 2000 2004 TI 

Plehrat 49 64 69 71 80 

Varrezat  27 12 16 42 26 

Zonat e gjelbёrimit publik  16 18 33 45 24 

Komunikimet 21 41 45 31 38 

Ndriçimi publik  30 35 40 23 60 

Burimi: Kёrkime tё drejtёpёrdrejta bazuar mbi tё dhёnat e pёrftuara prej bashkive tё 

përzgjedhura lidhur me shpёrndarjen e shёrbimit lokal nё 2001 dhe 2006, dhe tё dhёnat e 

marra nga rezultatet e projekteve tё kёrkimit nga Transparency International Sllovaki dhe 

Çeki realizuar nё 2005 dhe 2006.  

 

3.2 Sistemi i vendosjes pёr decentralizimin dhe zgjedhjen e furnitorit dhe 

zhvillimi i tij    

Nё teori vendimi pёr tё kontraktuar (tё realizosh “vlerёn mё tё mirё”) “do tё bazohet 

nё njё analizim tё kujdesshёm tё tё gjitha zgjedhjeve tё mundshme, veçanёrisht mbi 

vlerёsimin sistematik tё alternativave ekzistuese (ex-ante auditi). 
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Zgjedhja e furnitorit tё jashtёm duhet tё respektojё normat legjislative. (Medveď, 

Mericková dhe Nemec 2004, fq. 8). Ёshtё e dukshme se analiza ex-ante nuk janё bёrё 

nё formёn mё tё duhur nё bashkitё e Çekisё dhe Sllovakisё – ose ndryshe bashkitё 

nuk kanё tё dhёna nё lidhje me kostot reale, qё i lejojnё ato tё bёjnё krahasimin; nё 

shkrimin e mёposhtёm ne do tё fokusohemi mbi aspektin e dytё tё decentralizimit – 

Tabela 2 pёrfaqёson tё dhёnat mbi metodat e decentralizimit tё shёrbimeve publike 

lokale tё zgjedhura duke analizuar bashkitё.Probleme tё ndryshme janё tё dukshme 

nё tabelë. Shumё bashki nё Sllovaki nuk ishin tё gatshme tё siguronin informacion 

rreth metodёs sё prokurimit tё pёrdorur, megjithёse ato duhet ta bёnin njё gjё tё tillё 

(ligji mbi tё drejtёn e informimit). Gadishmёria e bashkive pёr tё siguruar 

informacion nuk ishte njё problem nё modelet e mbledhura nga Transparency 

International, për shkak të “autoritetit” të kёtij organizmi dhe sepse ata investojnё nё 

shumё burime pёr tё drejtuar pyetje. 

 
Tabela 2. Pёrdorimi i metodave tё prokurimit nё zgjedhjen e furnitorёve tё jashtёm (%) 

Metoda e Prokurimit e pёrdorur Republika Sllovake  Çekia  

2000  2005  2005 TI  2004 TI  

Proçedurё e hapur  16  17  27  12  

Proçedurë e kufizuar  5  0  5  40  

Proçedurë e negociuar  0  13  30  - 

Çmimi i ofruar  0  0  0  - 

Blerje direkte  31  17  38  48  

Bashkitё nuk ishin tё gatshme tё 

siguronin informacion  
48  55  - - 

Burimi: Kёrkime tё drejtёpёrdrejta bazuar mbi tё dhёnat e pёrftuar prej bashkive tё zgjedhura 

lidhur me shpёrndarjen e shёrbimit local nё 2001 dhe 2006, dhe tё dhёnat e marra nga 

rezultatet e projekteve tё kёrkimit nga Transparency International Sllovaki dhe Çeki realizuar 

nё 2005 dhe 2006.  

 

Situata e zgjedhjes sё njё metode tё duhur prokurimi ёshtё e keqe nё tё dy vendet. 

Tenderimi i hapur ёshtё relativisht i rrallё, janё frekuente blerjet direkte, duke 

pёrfshirё procedurёn e negocimit. Kjo situatё ёshtё alarmuese; nё shumё raste, 

bashkitё nuk respektojnё ligjin pёr prokurimin publik. Nuk ka ndonjё pёrmirёsim nё 

kёtё fushё. 

 

3.3 Etapat e efekteve tё efiçencёs dhe cilёsisё nё kontraktimin e shёrbimeve 

publike lokale  

Kostot e njёsisё janё etapa mё e thjeshtë e efiçencёs nё shpёrndarjen e shёrbimit. 

Megjithatё pёr tё qёnё nё gjendje tё kuptojmё tё dhёnat e pёrfituara, ne duhet tё 

mbajmё parasysh shumё faktorё, qё pёrcaktojnё kompleksitetin dhe karakterin e tё 
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dhёnave tё pёrfituara: 

1. Nё disa raste ne nuk mund tё llogarisim kostot e njёsisё. Arsyeja ёshtё qё 

shtrirja e shёrbimit mund tё pёrcaktojë sasinё dhe nuk ekziston bashkimi i 

shёrbimit tё shpёrndarjes. Nuk ka standarde zyrtare tё shpёrndarjes sё 

shёrbimeve publike lokale; ne mund tё supozojmё se niveli i cilёsisё dhe 

sasisё sё shёrbimit ёshtё i njёjtё nё bashki tё ndryshme tё grupit me pёrmasa 

tё njёjta;     

2. Problemi tjetёr ёshtё qё monitorimi i kёsaj mase nga vetёqeverisja lokale nuk 

ёshtё nё asnjё kuptim kompleks. Nuk ka asnjё llogaritje rrjedhёse nё nivelin 

e vetёqeverisjes lokale dhe asnjё mundёsi pёr tё gjetur vlerёn e kostos reale 

tё shёrbimit tё shpёrndarjes
5
. 

 

Rezultatet e periudhës tonё tё efiçencёs janё paraqitur nё Tabelёn 3 duke krahasuar 

koston e bashkuar tё shpёrndarjes sё brendshme me shёrbimet e kontraktuara. 

Tabela 3. Efiçenca e kontraktimit (forma e brendshme = 100%)  

Shёrbimi  
Republika Slovake Republika Çeke 

2000 2005 2005 TI 2004 TI 

Plehrat   94 94 125 137 

Varrezat  64 13 67 95 

Parqet Publike   82 192 150 86 

Komunikimi  70 109 119 142 

Ndriçmi publik  100 138 128 118 

Burimi: Kёrkime tё drejtёpёrdrejta bazuar mbi tё dhёnat e pёrftuar prej bashkive tё zgjedhura 

lidhur me shpёrndarjen e shёrbimit lokal nё 2001 dhe 2006, dhe tё dhёnat e marra nga 

rezultatet e projekteve tё kёrkimit nga Transparency International Sllovaki dhe Çeki realizuar 

nё 2005 dhe 2006. 

 

Tё dhёnat e paraqitura nё Tabelё tregojnё rezultate shumё tё ndryshme tё etapës. 

Decentralizimi i shёrbimeve publike ёshtё nё dukje me kosto mё tё lartё sesa 

shpёrndarja e brendshme e shёrbimeve publike nё rastet kur indeksi ёshtё mbi 120%. 

Nё anёn tjetёr, nё 9 raste duket njё shpёrndarje me kosto efiçente tё lartё. Mund tё 

ketё arsye tё ndryshme pёr kёtё rezultat dhe ne mund tё paraqesim vetёm njё prej 

tyre: 

                                                 
N
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1. Pasaktёsia e pёrmendur nё llogaritjen e kostos reale tё shёrbimit tё 

shpёrndarjes nga vetёqeverisja lokale. Nё çdo rast, siç tregohet, meqёnёse 

nuk ka llogari rrjedhёse nё nivelin e vetёqeverisjes lokale dhe kёshtu s‟ka 

mundёsi tё maten kostot reale tё shpёrndarjes sё shёrbimit, janё nёnvlerёsuar 

kostot e shpёrndarjes sё brendshme. Kjo nёnkupton se nё rastet kur indeksi 

pёr shpёrndarjen e jashtme ёshtё poshtё 120%, kontraktimi duhet tё ketё 

kosto të efektshme. Megjithatё eksperiencat e fundit prej kampionit tё fundit 

tё Transparency International Sllovaki qartёsisht tregojnë se tё dhёnat e 

siguruara nga bashkitё janё nё shumё raste (varrezat nё Sllovaki nё 2005) tё 

pabesueshme; 

2. Furnizim i pamjaftueshёm i shёrbimeve publike prodhuar nga sektori privat 

nё territorin e bashkisё ose pozita monopol e prodhuesit privat tё shёrbimit 

publik – krijon njё situatё ku njё çmim jo i duhur pёr prodhimin e shёrbimit 

kёrkohet nga partnerët privatë;  

3. Karakteristika lokale tё ndryshme, kёrkesa tё ndryshme tё qytetarёve pёr 

shёrbimet;  

4. Standardi i lartё i cilёsisë së kontraktimit tё shёrbimeve lokale publike tё 

siguruara ёshtё me kosto tё lartё.  

5. Procesi i vendimarrjes josistematike nё zgjedhjen e marrёveshjes sё 

shpёrndarjes sё shёrbimit dhe potenciali i gjerё pёr korrupsion nё zgjedhjen e 

prodhuesit tё jashtёm tё shёrbimit – janё nёnshkruar kontrata jofitimprurёse 

pёr sektorin publik.  

 

Nё lidhje me cilёsinё e shёrbimit publik lokal, ne ndjekim metodologjinё e kёrkimit 

tё studimeve tё ndryshme tё realizuara nё kёtё zonё (Löffler 2002; Wisniewski 2001; 

Potůček 2005). Kёnaqёsia e qytetarёve me shёrbimet lokale publike ёshtё etapa e 

cilёsisё sё shёrbimeve lokale publike nё kёto studime. Ne mund tё sigurojmё tё 

dhёna vetёm në njё kampion kёrkimi (kampion jonё i kёrkimit 17 bashki i grupit me 

tё njёjtёn madhёsi) prej 2005. Tё dhёnat mbi shёrbimin e cilёsisё janё siguruar nga 

qytetarёt pёrdorues tё bashkive tё ndryshme pёrmes pyetёsorёve (kampioni ishte i 

vogёl, kёshtu qё ne pranuam qё tё dhёnat tona tё mbledhura janё me njё karakter 

paraprak). 

Qytetarёt kanё vlerёsuar cilёsinё e shёrbimit duke shprehur kёnaqёsinё e tyre nё 

lidhje me shёrbimin publik lokal nё kёtё shkallё: 

Shkalla e kёnaqёsisё: 

- Absolutisht tё kёnaqur 100%;  

- Tё kёnaqur 80%;  

- Mё tё kёnaqur se sa tё pakёnaqur  60%; 

- Mё tё pakёnaqur se sa tё kёnaqur 40%;  

- Tё pakёnaqur 20%;  

- Absolutisht tё pakёnaqur 0%; 
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Tabela 4 paraqet krahasimin e cilёsisё tё decentralizimit dhe marrёveshjet e 

shpёrndarjes sё brendshme tё shёrbimeve publike lokale tё analizuar nё bashkitё e 

pёrzgjedhura. 

 

Tabela 4. Cilёsia e etapës (%)  

Shёrbimi  
Vlerёsimi i cilёsisё sё 

shpёrndarjes sё brendshme  

Vlerёsimi i cilёsisё sё 

shpёrndarjes sё jashtme  

Plehrat   62  68  

Varrezat  65  50  

Parqet Publike   63  80  

Komunikimi  31  48  

Ndriçmi publik  61  58  

Burimi: Kёrkimet e drejtёpёrdrejta bazuar mbi rezultatet e monitorimit publik nё lidhje me 

kёnaqёsinё qytetare nё sigurimin e shёrbimeve lokale publike nё vitin 2006.  

 

Nё lidhje me tё dhёnat e treguara nё tabelёn 4, ne mund tё shёnojmё njё normё 

mesatare tё lartё tё kёnaqёsisё me cilёsinё e shёrbimit lokal public, tё kontraktuar nё 

tre nga pesё rastet e shёrbimit tё analizuar. Diferencat duken nё shpenzimet 

buxhetore mesatare bashkiake tё shpёrndarjes sё shёrbimit lokal pёr qytetarinё dhe 

nё normёn mesatare tё kёnaqёsisё sё qytetarisё me cilёsinё e shёrbimit publik lokal 

ndёrmjet formave tё ndryshme tё shёrbimit tё ndryshme nga shёrbimi nё shёrbim. 

Pёrgjithёsisht qytetarёt janё mё tё kёnaqur me cilёsinё e shёrbimit nё rastin e 

kontraktuesve tё jashtёm.  

 

Pёrfundime  

Rasti jonё studimor pёrpiqet tё ballafaqojё teorinё e kontraktimit me situatёn reale tё 

decentralizimit tё shёrbimeve publike lokale nё Sllovaki dhe Çeki. Çёshtjet kryesore 

të pёrfshira nё analizë janё tё dhёnat qё pёrshkrojnё frekuencёn e pёrdorimit tё 

decentralizimit, tё dhёnat qё pёrshkruajnё sistemin e vendosjes pёr decentralizimin 

dhe zgjedhjen e furnitorit, dhe vlerёsimin paraprak të efekteve tё efiçencёs dhe 

cilёsisё sё kontraktimit tё shёrbimeve publike lokale.  

Konkluzionet e kёtij studimi janё tё pёrshtatshme nё zgjedhjen e shёrbimeve lokale. 

Rezultatet empirike tregojnё se shkalla e decentralizimit tё shёrbimeve publike lokale 

ndёr tё gjtha marrёveshjeve tё shpёrndarjes sё shёrbimit tё pёrdorur nё Sllovaki dhe 

Çeki ishin rritur nё pjesёn mё tё madhe tё shёrbimeve tё analizuara gjatё periudhёs 

2000-2005.  

Megjithatё, pёrfundimet tregojnё se efektet potenciale pozitive tё kontraktimit mbi 

shpёrndarjen e shёrbimeve publike tё identifikuara nga teoria e kontraktimit nuk 

mund tё provohen plotёsisht nё Sllovaki dhe Çeki. Problemet kryesore tё 

kontraktimit ndalojnё tё ardhurat pozitive dhe janё tё lidhura me zgjedhjen e 

kontraktuesit dhe fazat e menaxhimit tё kontratёs. Gjithashtu   problemet shfaqen nё 
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fazёn e parakualifikimit për shkak të vendimit josistematik pёr shpёrndarjen me vlerё 

mё tё mirё tё shёrbimeve publike lokale dhe për shkak të korrupsionit.  

Zgjidhje e mundshme pёr kёtё situatё mund tё jetё rritja e transparencёs, zbatimi i 

testimeve tё rregullta tё tё gjitha marrëveshjeve ekzistuese tё shpёrndarjes sё 

shёrbimit publik; përdorimi i llogarisё rrjedhёse nё sektorin publik, i cili bёn 

zhvillimin e rrugёs sё menaxhimit financiar modern nё sektorin publik tё mundshёm; 

zbatimi i veprimeve pёr tё siguruar etikën e prokurimit publik dhe mbёshtetjen e 

trajnimit efektiv tё vartёsve publik nё fushën e metodave moderne tё menaxhimit 

publik.   
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Pёrmbledhje 

Pjesa e fundit do tё sigurojë konkluzione sintetike. Do tё nёnvizojë faktin qё legjislacioni i 

prokurimit publik dhe parimet janё abuzuar nё shumё raste tё shpёrndarjes sё jashtme tё 

shёrbimeve publike lokale, me efekte negative mbi kostot e shpёrndarjes. Gjithashtu unё kam 

siguruar sygjerime se si tё pёrmirёsojmё situatёn ekzistuese.  

Fjalёt Kyçe: Republika Çeke; Efektiviteti; Shpenzimet Publike; Prokurimet Publike. Kostot e 

Transaksionit   

Klasifikimi JEL: H57  

1. Hyrje   

                                                 
1
 Departmenti i Financёs Publike, Fakulteti i Financёs dhe Llogaritjes, Universiteti i Ekonomisё, Pragë, Republika 

Çeke 
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Prokurimi publik ёshtё njё instrument shumё i rёndёsishёm i sektorit publik pёr tё 

rritur efektivitetin. Nё nivelin bashkiak, ky institucion ёshtё pёrdorur pёr 

decentralizimin e furnizmit tё disa shёrbimeve publike, ku bashkia vendos qё tё mos 

furnizojë ata direkt por t‟i drejtojë ata ndaj njё kontraktuesi tё huaj.    

Metodat transparente tё vendosjes janё njё parakusht pёr pёrdorimin e pёrfitimeve tё 

saj. Por kjo nuk ёshtё shumё e dukshme nё ekonomitë nё tranzicion pёr shkak tё 

mjedisit institucional tё pazhvilluar, i cili ka efekte negative mbi efektivitetin e 

sektorit publik dhe mbi efektivitetin e ekonomisё nё pёrgjithёsi, Ochrana (2001).  

Objektivi i kёtij shkrimi ёshtё tё analizojë pёrdorimin e institucionit tё prokurimit 

publik në nivelin lokal nё Republikёn Çeke nё sektorin e shёrbimeve publike. Nё 

strukturёn e kёsaj analize, volumi i fondeve, i shpenzuar pёr kёto qёllime, ёshtё 

vlerёsuar dhe ёshtё bёrё njё analizё e detajuar e marrёdhёnies ndёrmjet metodёs sё 

vendosjes dhe efektivitetit tё kostos pёr njё shёrbim tё siguruar. Duke u bazuar mbi 

pёrfundimet, rekomandimet qё janё formuluar nё kapitullin e fundit, zbatimi i së 

cilёs duhet tё rrisë efektivitetin e kёtij institucioni. 

 

2. Vlerёsimi i masёs sё tregut tё prokurimit publik mbi nivelin vendor 

Njё pjesё e madhe e shpenzimeve publike janё pёrqёndruar ndaj institucionit tё 

prokurimeve publike dhe nuk ёshtё e lehtё tё pёrcaktosh saktёsisht volumin e tij, 

sepse ka shumё probleme metodologjike (Pavel 2005). Duke konsideruar tё dhёnat e 

disponueshme, pёrdorimi i metodologjisё OECD (2001) bazuar mbi statistikat e 

llogaritjeve kombёtare duhet tё jetё mё e pёrshtatshmja. Rezultatet p.sh. vlerёsimi i 

pёrmasёs sё tregut tё prokurimit publik nё Republikёn Çeke nё 1995 – 2003, 

tregohen nё tabelёn dhe grafikun e mёposhtёm.  

 
Tabela 1. Vlera e tregut tё prokurimit publik nё Republikёn Çeke nё 1995 – 2003 si % e PBB 

Qeverisja e pёrgjithshme  16.8  15.4  15.6  15.5  15.2  15.2  15.5  16.8  17.6  

Qeverisja qendrore   6.0  3.8  4.2  3.9  4.5  4.7  5.0  5.1  5.6  

Qeverisja Lokale  5.6  6.3  6.1  6.3  5.4  5.2  5.1  5.8  6.2  

Fondi i Sigurisё Sociale  5.2  5.3  5.3  5.3  5.4  5.3  5.4  5.8  5.8  

Burimi: Llogaritje vetjake   

 

Duke u bazuar mbi llogaritё e mia, mund tё arrihet nё pёrfundim se volumi i fondeve 

tё harxhuara nga sektori publik nё blerjen e tё mirave dhe shёrbimeve prej sektorit 

privat, shprehur si pёrqindje PBB-je, nuk ndryshon shumё në vitet 1995 – 2003. Nё 

periudhёn e ekzaminuar, njё lloj rritje mund tё identifikohet kur vlera e tregut tё 

prokurimit publik u ul nga 16.8% e PBB nё 1995 në 15.2% të PBB -sё nё vitet 1999 

dhe 2000. Mё pas ka pasur njё ndryshim nё tendencё dhe nё 2002 dhe 2003 njё rritje 

thelbёsore vёrehet kur vlera e pёrgjithshme arrin nё 17.6% e PBB.  Nga aspekti i 

mosgrumbullimit midis niveleve tё ndryshme qeveritare, njё tendencё decentralizimi 

mbizotёron nё RÇ, kur mё shumё fonde pёr blerjen e tё mirave dhe shёrbimeve ishin 

realizuar nё nivelin e buxheteve lokale sesa nga niveli qendror me pёrjashtim tё rastit 
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tё 1995. Gjithashtu ёshtё e nevojshme tё merret parasysh qё njё pjesё e fondeve tё 

shpenzuar nё nivel qendror (rreth 1.3% e PBB nё pёrputhje me OECD 2001) ёshtё 

harxhuar me sektorin e ushtrisё; shumё herё kёto fonde janё shpёrndarё nё njё regjim 

specifik tё tenderave tё kufizuar. Nёse vlerat e lartpёrmenduara do tё pёrktheheshin 

si ato tё 2003, do tё mund tё tregonin qё qeveria ka shpenzuar gati 450 miliardë CZK 

nё blerjen e tё mirave dhe shёrbimeve: 143 miliardë janё shpenzuar nga niveli 

qendror, 159 miliardë nga niveli lokal dhe gati 148 miliard CZK nga niveli i Fondit 

tё Sigurisё Sociale.
2
 

 

 

Figura 1. Vlera e tregut tё prokurimeve publike nё Republikёn Çeke nё 1995 – 2003 

si % e PBB  

 
Burimi: Tabela 1  

 

Nё Republikёn Çeke, njё volum më i lartё i shpenzimit publik ёshtё shpёrndarё midis 

tregut tё prokurimit publik krahasuar me vendet e OECD (Pavel 2005). Por 

transparenca e kёtij tregu, i cili mund tё shprehet me njё volum shpenzimi, vendimi i 

tё cilit publikohet nё internet ose nё ndonjё formё tjetёr, ёshtё problematik. Bazuar 

mbi analizimet e burimve tё tё dhёnave prej 2001-2003, vetёm 33% e volumit tё 

llogaritur teorikisht tё tregut tё prokurimit publik ishte e shpallur publikisht. Ёshtё 

njё vlerё shumё e ulёt, qё vёrteton qё njё vёmendje jo e madhe i ёshtё kushtuar 

problemit tё transparencёs sё tregut tё prokurimit publik nё RÇ (Pavel 2005).  

 

                                                 
2 Nё pёrputhje me tё dhёnat e OECD (2001), vlera e tregut tё prokurimeve publike nё Republikёn Çeke 

ёshtё 17.03% e PBB. Diferenca midis rezultateve tё lartpёrmendura burojnё nga fakti qё OECD llogarit 

vlerёn e tregut tё prokurimeve publike si njё mesatare tё vlerave pёr njё periudhё tё caktuar. Gjithashtu, 

vlerat e harxhimit tё kapitalit fiks dhe taksat indirekte nuk janё tё disponueshme tek OECD, kёto vlera 

ishin vlerёsuar mbi bazat e vlerave mesatare tё vendeve tё tjera.  Prandaj, vlerat e prokurimit publik nё 

nёnsektor tё veçantё janё tё ndryshёm nga llogaritjet e OECD.  
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3. Furnizmi i shёrbimeve publike mbi nivelin lokal  

Si u tha edhe mё lart, bashkitё mund tё sigurojnё shёrbime publike si njё prodhim i 

tyre ose nga njё furnizmi i jashtёm, p.sh. nёpёrmjet institucionit tё prokurimeve 

publike. Shtrirja e furnizimit tё jashtёm mund tё vlerёsohet prej pёrmasёs sё 

llogaritur tё tregut tё prokurimit publik mbi nivelin bashkiak, por ne pёrballemi me 

njё problem metodik, sepse shpenzimi pёr blerjen e tё mirave gjithashtu ishte 

pёrfshirё nё kёtё vlerёsim makroekonomik. Prandaj, ekspertizat e mostrave tё 

zgjedhura mbi njё kampion pёrfaqёsuar nga bashkitё duket tё jetё njё alternativё e 

mirё. Njё analizё mbi furnizimin me shёrbime publike ndaj nivelit lokal do tё bёhet 

duke vёshtruar katёr tipe ekzemplarёsh tё shёrbimeve publike nё Republikёn Çeke: 

mirёmbajtje rrugёsh, kolektori i ujёrave tё zeza, mirёmbajtja dhe funksionimi i 

ndriçimit publik dhe kujdesi pёr pamjen e jashtme tё bashkisё, veçanёrisht 

mirёmbajtja e gjelbёrimit publik. Tё dhёnat e mёposhtme u siguruan nga njё 

grumbullim model i tё dhёnave prej 100 bashki nё RÇ nё 2005. Nё strukturёn e kёtij 

grumbullimi tё dhёnash, bashkitё u pyetёn rreth metodave tё sigurimit tё shёrbimeve 

publike tё lartpёrmendura. Kostot e furnizimit tё tyre u morrёn nga baza e tё dhёnave 

tё ARIS nga Ministria e Financave tё RÇ, e cila pёrmban tё dhёna mbi furnizimin e 

autoriteteve lokale tё kategorizuara nё pёrputhje me aspektet funksionale. 

Studimi i kampionёve tё zgjedhur u mbajt parasysh duke nёnvizuar pёrmasёn dhe 

shumёllojshmёrinё e kampionёve me rregullin qё struktura e tij do t‟i korrespondojë 

strukturёs sё bashkive nё RÇ prej aspektit tё pёrmasёs sё tyre. 

Bashkitё me karakter jotradicional, si malore ose llixha, nuk u pёrfshin nё kёtё 

kampion, sepse mund tё arrihen devijime tё mёdha nё vlerat mesatare nё to. 

Kolona e parё tregon frekuencёn e kёtyre metodave, nё kolonёn e dytё kёto tё dhёna 

janё rregulluar pёr tё siguruar tё dhёnat nё proporcion relativ me shpenzimet e 

shpёrndara pёr kёtё mёnyrё. Njё pёrshtatje e tillё ёshtё e nevojshme pёr tё 

parandaluar shpёrndarjen e tё dhёnave nga vetia e pёrmasёs sё bashkisё. Tё dhёnat 

tregojnё çfarё volumi shpenzimi kombёtar pёr furnizimin me kёto shёrbime kalon 

nёpёrmjet tipe tё ndryshme operatorёsh. Kapitali i Pragёs nuk ishte konsideruar nё 

kёtё analizё sepse ёshtё shumё specifik pёr kёto aspekte.  

Tё dhёnat aktuale dokumentojnё qё shpёrndarja nё pёrputhje me tipin e furnizimit 

me shёrbim publik ёshtё gjerёsisht e variueshme. Raporti i lartё i tё drejtёpёrdrejtave, 

p.sh furnizimi i brendshёm i shёrbimit, u gjend nё kujdesin ndaj bashkisё, kurse 

raporti i ulёt u gjend nё mbledhjen e plehrave tё bashkisё. Ai u pёrgjigjet 

pёrfundimeve nё lidhje me të ardhurat nga prokurimi publik (Brown dhe Potoski 

2002), qё nёnvizon korrelacionin negativ ndёrmjet matshmёrisё sё shёrbimit publik 

dhe pёrshtatshmёrisё sё furnizimit tё jashtёm. Shёrbimi pёr “Kujdesin e pamjes sё 

jashtme tё bashkisё” ёshtё njё shembull i njё shёrbimi ku matja e njё outputi ёshtё 

shumё problematik, sepse vlera e dobisё sё tij kryesisht ka njё aspekt cilёsor. Nё 

anёn tjetёr grumbullimi i plehrave tё bashkisё ёshtё plotёsisht dhe lehtёsisht i 

matshёm. Bazuar nё kёrkimet tona, ёshtё e mundur tё identifikojmё faktin qё tipi i 

furnizimit mbi shёrbimin e ofruar (nё aspektin e furnizimit tё brendshёm ose tё 
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jashtёm) ёshtё ndikuar nga pёrmasa e bashkisё dhe fuqia e kapitalit. Nё pёrgjithёsi, 

bashkitё e vogla kanё tendencë tё sigurojnё shumicёn e shёrbimeve publike si njё 

prodhim direkt, pёrjashtuar kapitalin e lartё, pёr tё cilёn ato nuk kanё kapacitetet e 

nevojshme financiare. Midis shёrbimeve tё analizuara nё kёtё studim, preferencat e 

bashkive tё vogla duhet tё sigurojnё drejtёpёrsёdrejti sё pari pastrimin e rrugёve dhe 

rrugicave, ndriçimin dhe kujdesin pёr pamjen e jashtme tё bashkisё; nё anёn tjetёr 

furnizimi i jashtёm ёshtё preferuar nё grumbullimin e plehrave. Siç u tha edhe mё 

lart, shembulli i fundit mund tё ndikohet nga fuqia e kapitalit e kёtij shёrbimi. 

Njёfarё roli gjithashtu do tё luhet nga ekonomitё e shkallёs.   

  
Tabela  2. Metodat e furnizimit tё tipeve tё zgjedhura tё shёrbimeve publike RÇ (tё dhёnat nё %, 

2004) 

Metoda e 

furnizimit  

Shёrbimi publik 

Rrugёt Plehra Ndriçimi Gjelbërim 

Fre

k. 

Volumi i 

shpenzime

ve 

Fre

k. 

Volumi i 

shpenzime

ve 

Fre

k. 

Volumi i 

shpenzime

ve 

Frek. 

Volumi i 

shpenzime

ve 

Prodhimi direkt 50.4 36.4 11.6 12.8 
43.

4 
33.7 76.0 57.4 

Firma vendore  12.6 25.9 13.0 29.1 7.5 25.7 9.8 18.1 

Firma vendore  – 

tender  
3.3 11.7 3.0 6.8 3.1 5.8 4.4 8.0 

Vendim prej tre 

shkallësh 
19.4 11.9 54.8 31.1 

28.

2 
16.5 4.4 4.2 

Tender tё 

kufizuar 
14.2 12.5 14.6 15.9 

17.

6 
15.9 5.3 10.1 

Tender Publik 0.2 1.7 2.9 4.1 0.2 2.4 0.2 2.2 

Burimi: Llogaritjet vetjake 

 

Pyetja lidhet se çfarё ёshtё fshehur mbas preferencёs sё furnzimit direkt nё bashkitё e 

vogla. Bazuar nё teoritё ekzistuese (Pavel 2006), mund tё shpjegohet nga njё 

kapacitet administrativ i pamjaftueshёm e kёtyre bashkive, qё nuk mund tё 

garantojnё monitorimin efektiv dhe shёrbime publike tё cilёsisё sё lartё. Nё 

pёrgjithёsi risku i abuzimit me kontrata tё paplota ёshtё mё i madh nё bashkitё e 

vogla (Nemec, Meričková dhe Vítek 2004). Nёse bashkitё e vogla vendosin për 

furnizim tё jashtёm, ato do tё zgjedhin sё shumti njё metodë vendosjeje prej duarve 

tё pastra. Ёshtё nё pёrputhje me ligjin, sepse vlera e kёtyre kontratave ёshtё 

relativisht e ulёt, duke mos e kaluar limitin, i cili kёrkon thirrjen e njё tenderi publik. 

Njё faktor tjetёr ёshtё pamjaftueshmёria e kapacitetit administrativ i kёtyre bashkive, 

qё tё shmangin procedurat e pёrzgjedhjes duke abuzuar me detyrёn. 

Ekzistenca e tё ashtuquajturave shoqёri bashkiake ёshtё njё problem specific i 

furnizimit tё shёrbimit publik nё RÇ. Nё tekstin e mёposhtёm, ky term ёshtё 

pёrdorur pёr tё treguar personat juridikë, tё vendosur nё pёrputhje me Kodin Tregtar, 

nё tё cilin bashkitё dhe/ose krahinat administrative ose shoqata vullnetarёsh kanё njё 
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shumicё kontrolli prone (p.sh. ata zotёrojnё mё shumё se 50% tё aksioneve ose 

aksionet e pronёsisё). Nё praktikë kёto janё shoqёri tё kufizuara dhe shoqёri 

aksionere, ndёrsa forma e mёparshme ёshtё thelbёsisht mё e shpeshtё, pasi themelimi 

dhe menaxhimi i mёpasshёm i tyre janё administrativisht mё pak tё komplikuara dhe 

ёshtё e nevojshme njё pjesёmarrje kapitali. 

Fig. 2–5. Shёrbimet publike financuar nga buxhetet vendore, shprehur si 

pjesё e tipeve tё veçanta tё realizimit tё shpenzimeve nё total (2004)  

 
Burimi: Llogaritjet vetjake 

 

Shoqёritё ekzistuese bashkiake tё tregtisё mund tё ndahen nё dy grupe mbi planin e 

pёrgjithshёm. Grupi i parё pёrfshin shoqёritё e themeluara nga bashkitё pёrkatëse 

primare pёr tё bёrё biznes nё tregun konkurrues “klasik”; objektivi i tyre ёshtё tё 

nxjerrin fitime dhe furnizimi i burimeve shtesё sё fondeve pёr buxhetin bashkiak. 

Grupi tjetёr i shoqёrive tregtare tё bashkisё, i cili do tё sqarohet  mё poshtё, ёshtё 

person juridik themeluar nga bashkia pёr tё siguruar lloje shёrbimesh publike, qё 

duhet nё rastin e kundёrt pёr tё siguruar nga bashkia nё koston e saj ose qё duhet tё 

vendoset tek njё kontraktues i huaj nё strukturёn e prokurimit publik. Nё pёrgjithёsi, 

pjesa e aktiviteteve ёshtё e ndarё prej autoriteteve lokale. Nё kundёrshtim me 

vendosjen klasike tё jashtme, pronari mbetet i njёjti. 

Meqёnёse pronari mbetet i njёjti nё firmat bashkiake, ёshtё e nevojshme t‟u 
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pёrgjigjemi pyejtjes nëse ekzistenca e konkurrimit ose ndryshimi i pronёsisё kur 

shёrbimi publik ёshtё i siguruar nga jashtё ёshtё shkaku primar i rritjes sё efikasitetit. 

Shumё studime empirike pёrpiqen t‟i pёrgjigjen kёsaj pyejtje, por rezultatet ishin tё 

dykuptimta. While dhe Domberger, Hall dhe Li (1995) theksojnё qё rёndёsia e 

pronёsisё private ishte e papёrfillshme krahasuar me lejimin e konkurrencёs, 

Szymanski (1996) nuk ishte dakord dhe provoi qё nga kontraktimi realizoheshin 

kursime tё mёdha nёse njё subjekt privat ishte zgjedhur si njё partner. Nёse 

Szymanski kishte tё drejtё kjo do tё thotё qё shoqёritё tregtare tё bashkisё mund tё 

jenё mё pak efiçente sesa kontraktuesit privat tё jashtёm dhe themelimi i tyre mund 

tё jetё automatikisht njё shpёrdorim i fondeve publike.  

Tё dhёnat tregojnё se nё Republikёn Çeke, shoqёritё tregtare bashkiake luajnё njё rol 

tё rёndёsishёm nё furnizimin e shёrbimeve publike ndaj nivelit bashkiak. Nё tё katёr 

shembujt e paraqitur, ata kanё njё pёrqindje nё treg mё tё lartё se 25%. Nёse do tё 

realizohej njё analizё mё e detajuar mbi tё dhёnat, njё marrёdhёnie e qartё pozitive 

do tё gjendej ndёrmjet madhёsisё sё bashkisё dhe probabilitetit që shёrbimi mund tё 

sigurohet nga njё firmё bashkiake. P.sh. nё bashkitё me rreth 20,000 banorё, firmat 

bashkiake sigurojnё mё shumё se 50% tё tё gjitha shёrbimeve publike. 

Tё dhёnat e paraqitura nё Tabelёn 2 janё alarmante sepse tregojnё qё 75% e 

shpenzimeve pёr furnizimin e shёrbimeve publike nga shoqёritё tregtare bashkiake 

nuk e kishin kaluar institucionin e tenderit. Ky fakt, i cili rrjedh nga njё legjislacion 

nё fuqi ose si rezultat i shkeljes haptaz tё ligjit, tregon qё shumica e shpenzimeve nuk 

i kalon testin e konkurrencёs dhe ёshtё e mundur tё kesh dyshime tё justifikuara rreth 

efikasitetit tё tij. 

 

4. Marrёdhёnia ndёrmjet furnizimit tё shёrbimi publik dhe kostove pёr 

frymё  

Duke u bazuar mbi tё dhёnat e paraqitura nё kapitullin e kaluar, metoda e 

sigurimit tё shёrbimeve publike mbi nivelin bashkiak tregon njё variabilitet tё lart 

jo vetёm prej aspekteve bipolare tё furnzimit tё jashtёm vs. tё brendshёm, por 

gjithashtu mban parasysh dhe metodёn e vendosjes sё kontraktuesit tё jashtёm. 

Njё çёshtje kyçe qё rrjedh nё kёtё kontekst ёshtё rreth ndikimit tё tipit tё vendimit 

mbi kostot pёr frymё tё furnizimit tё shёrbimit tё ofruar. Tabela 3 tregon njё 

krahasim tё nivelit tё kostos pёr frymë pёr tre tipet e pёrshkruara mё lart tё 

shёrbimeve publike ndёrsa niveli bazё krahasues ёshtё furnizimi i brendshёm i 

shёrbimeve brenda autoritetit lokal
3
. Tё dhёnat aktuale tregojnё qartёsisht se 

prodhimi direkt ёshtё forma mё efektive e furnizimit tё shёrbimit publik, por ky 

                                                 
rbimin e “kujdesit t  pamjes s ” nuk ishte p
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konkluzion nuk mund tё pranohet sepse vlerat aktuale nuk pёrfshijnё kostot e 

prejardhura, tё cilat llogjikisht çojnё nё njё nёnvlerёsim tё tyre. Pёr arsyet e 

lartpёrmendura, ky nivel duhet tё merret si njё etapë. 

Vlerat aktuale tregojnё qё njё firmё bashkiake e ngarkuar me prodhimin e shёrbimit 

publik, pa njё tender, ёshtё padyshim zgjidhja më e shtrenjtё. Vetёm nё mbledhjen e 

plehrave tё bashkisё u pёrfituan rezultate mё tё kёqija nga vendosja prej duarve tё 

pastra. Por ndryshimi ёshtё mbi kufirin e domethёnies statistikore. Rezultate tё 

pakuptimta konfirmojnё opinion qё mungesa e konkurrencёs dhe pronёsisё publike 

nuk siguron njё stimul tё mjaftueshёm pёr shpёrndarjen efektive tё burimeve. 

A ёshtё e mundur tё arrijnë në pёrfundimin mbi bazat e informacionit tё mёsipёrm qё 

shoqёria tregtare bashkiake ёshtё automatikisht jo e efektshme? Sigurisht qё jo. Nёse 

ne fokusohemi mbi tё dhёnat prej shoqёrive tregtare bashkiake, qё kanё marrё njё 

kontratё nё disa tipe tenderi, ne do tё shikojmë njё ulje tё rёndёsishme nё kostot. 

Mesatarisht ёshtё 16% tё shёrbimeve tё lartpёrmendura. Kjo vlerё mund tё 

konsiderohet si njё kursim potencial qё mund tё arrihet nёse konkurrenca ёshtё e 

lejuar tё hyj nё kёtё treg. Duke pёrjashtuar shёrbimin e “mirёmbajtjeve tё rrugёve, tё 

dhёnat e paraqitura konfirmojnё supozimin rreth inefikasitetit tё institucionit tё 

vendosjes prej duarve tё pastra. Niveli i çmimeve ёshtё shumё i lartё nё lidhje me 

mungesёn absolute tё ndonjё presioni konkurrence. 

 

Tabela 3. Niveli relativ i kostove tё furnizmit tё shёrbimit publik nё 2004 

(prodhimi direkt = 100)  
 Mirёmbajtje 

rruge 

Kolektor tё 

ujёrave tё zeza 

Ndriçim 

Publik 

Prodhimi Direkt  100 100 100 

Firma vendore  161 142 138 

Firma vendore – tender  139 137 102 

Vendosje prej tre shkallёsh  119 149 136 

Tender publik ose tё kufizuar  149 117 93 

Burimi: Llogaritje lokale  

 

Bazuar mbi tё dhёnat e paraqituara nё tabelёn e mёsipёrme, mund tё pёrmbledhim qё 

ekzistenca e konkurrencёs nё furnizimin e jashtёm tё shёrbimit publik ka ndikime 

pozitive mbi koston e tij tё efikasitetit. Nё tё kundёrt, tipi i pronёsisё (pronёsia 

publike vs. private) duket jo e rёndёsishme.  

 

5. Pёrfundime  

Nё Republikёn Çeke, njё volum i gjerё fondesh publike harxhohet nё nivelin 

bashkiak (rreth 159 miliardë Kč nё 2004), ndёrsa njё pjesё e kёtyre fondeve 

shpenzohet nё lidhje me furnizimin me shёrbime publike. Ato janё siguruar çdonjёra 

tё jashtme ose tё brendshme; pёrfundimi mund tё arrihet se bashkitё e vogla kanё mё 

tё mundshme furnizimin nё formёn e prodhimit tё brendshёm. Njё pёrjashtim janё 
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shёrbimet e kapitalit tё lartё, nё tё cilёn mund tё identifikohet e kundёrta. Zhvillimi i 

legjislacionit gjithashtu ka ndikuar faktin qё metoda e vendosjes prej duarve tё pastra 

ёshtё zgjedhur nёse njё bashki e vogёl vendos mbi njё furnizimi tё jashtёm p.sh. 

zgjedhja ёshtё bёrё nё mungesё tё presionit konkurrues.  

Zgjedhja e metodёs sё vendosjes gjithashtu ka njё ndikim tё rёndёsishёm mbi kostot 

pёr frymё tё furnzimit tё shёrbimit. Nё rastin e mungesёs sё konkurrencёs ёshtё 

pranuar që njё furnzimi i jashtёm si nё firmёn bashkiake ose nё kontraktuesin privat 

tё jashtёm paraqet kosto shumё tё larta. Nё tё kundёrt tipi i pronёsisё shfaqet si njё 

faktor jo i rёndёsishёm, sepse pas lejimit tё konkurrencёs, firmat bashkiake arrijnё 

njё nivel kostoje tё krahasueshme me kontraktuesit e jashtёm.  

Kёto rekomandime janё formuluar mbi bazat e kёtyre pёrfundimeve: 

1. Transparenca e tregut tё prokurimeve publike duhet tё rritet nё nivel 

bashkiak nga rritja e volumit tё shpёrndarjes nёpёrmjet tenderave publikë. 

2. Kapaciteti administrativ i bashkive tё vogla duhet tё rritet kёshtu qё ato 

mund tё jenё tё afta tё vendosin shёrbimet publike tek operatorёt e huaj nga 

njё tender publik vetёm nёse vlera e kontratёs nuk tejkalon limitet e lejuara 

nga ligji. 

3. Firmat bashkiake qё vendosin tё sigurojnё shёrbimet duhet tё marrin 

kontratёn nёpёrmjet njё procedure tё hapur pёrzgjedhёse. Ёshtё e nevojshme 

tё pёrfundojmё situatёn joligjore ekzistuese nё shumё bashki. 

4. Ftesat nё kёto tendera janë thelbёsore pёr tё shmangur njё joshje pёr tё 

ujdisur disa kritere pёrzgjedhjeje qё fitorja e shoqёrisё tregtare tё kontrolluar 

tё jetё e sigurt. Kjo totalisht eliminon avantazhet e njё procedure tё hapur 

pёrzgjedhjeje. 

 

Tё gjitha masat e sipёrpёrmendura janё realizuar pёr tё rritur presionet konkurruese 

nё kёtё treg, i cili do tё ketё ndikime pozitive mbi efikasitetin e shёrbimeve tё 

siguruara siç ёshtё dokumentuar nё efikasitetin e shpenzimit publik si edhe nё 

efikasitetin e ekonomisё totale. 
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Pёrmbledhje 
Kjo pjesё analizon marrёdhёnien midis administrimit publik elektronik dhe sistemit aktual tё 

administratёs publike tё zhvilluar gjatё reformёs nё Republikёn Çeke. Ky shkrim ёshtё bazuar 

mbi kёrkimin empirik, qё ёshtё fokusuar mbi analizёn kritike tё komunikimit ndёrmjet 

zyrtarёve rajonal dhe bashkiak tё bashkive me kompetencё të gjerë, veçanёrisht nё fushёn e 

aktiviteteve tё administratёs shtetёrore. Pёrfundimet kryesore theksojnё gjashtё rekomandime 

qё reflektojnё nevojat e dalluara nga zyrtarёt bashkiakë: analiza tё vazhdueshme tё pritjeve 

ekzistuese, shtimi i ndihmёs metodike dhe bashkimi i tij, bashkimi i pamjes vizuale tё faqeve 

të internetit tё autoriteteve qёndrore, bashkimi i menaxhimit tё komunikimit, monitorimi i 

vazhdueshёm dhe vlerёsimi i rezultateve, analizimi i informacionit/kompjuterizimi i shkrimit 

tё zyrtarёve dhe pёrfaqёsuesve politikё.  

 

Hyrje  
Komunikimi brenda sistemit tё administratёs publike ёshtё konsideruar njё faktor 

kyç që do të bënte tё gjithё sistemit tё funksiononte efektivisht dhe ekonomikisht si 

njё institucion i vetёm specifik pёr zbatimin e politikave publike. Cilёsia e 

marrёdhёnieve tё informacionit midis subjekteve individuale tё administratёs publike 

ёshtё pёrcaktuar nga numri i faktorёve dhe ndikon tё gjithё strukturёn sistematike tё 

organizimit tё administratёs publike. Gjithashtu, ai ndikon në cilёsinё e lёvizjeve tё 

informacionit, tё kryera brenda sistemit tё autoritetit publik tё shtetit (p.sh. duke 

pёrfshirё legjislacionin dhe juridiksionin), si edhe karakteristikat e marrёdhёnieve tё 

jashtme me subjektet jashtё sistemit. Cilёsia e komunikimit mund (megjithatё nё disa 

raste nuk ka nevojё tё jetё) të jetё e ndikuar nё mёnyrё tё rёndёsishme nga pёrdorimi 

i teknologjive moderne tё informacionit dhe komunikimit (TIK). 

Ky shkrim analizon veçanёrisht marrёdhёnien midis administratёs publike 

elektronike dhe modelit aktual tё administratёs publike tё zhvilluar gjatё reformёs sё 

administratёs publike nё Republikёn Çeke, e cila ka njё ndikim tё rёndёsishёm në 

lёvizjen e informacionit (komunikimi) dhe sigurisht mbi administratёn publike 

elektronike nё kontekstin çek. Autorёt janё marrё me çёshtje, qё mund tё pёrfshihen 

nё tё ashtuquajturin sistemin miks tё administratёs publike, i cili  vepron nё nivelet 

bashkiake dhe rajonale (p.sh. nё kontekstin çek, aktivitetet e administratёs shtetёrore 

pёrveç aktivitetet tё vetёqeverisjes mund tё ushtrohen nga i njёjti organizёm 

bashkiak/rajonal) dhe gjithashtu referon tek probabiliteti pёr tё pёrdorur TIK pёr 

qёllime pёr tё pёrmirёsuar komunikimin brenda sistemit. 

Shkrimi ёshtё bazuar mbi analizimin e teorisё sё lidhur dhe mbi kёrkime empirike, 

qё fokusohen mbi analizёn kritike tё komunikimit midis dy pёrbёrsve mё tё rinj tё 

administratёs publike çeke: zyrtarёt rajonalë dhe bashkiakë tё bashkive me 

kompetencë të gjerë, veçanёrisht nё fushёn e aktiviteteve tё administratёs shtetёrore. 

Rezultatet e kёtij kёrkimi pёrmbajnё rekomandime pёr tё gjithё sistemin e 

                                                 
1 Lektor, Fakulteti i Ekonomisё dhe Administrimit,Universtiteti Masaryk Brno, Republika Çeke 
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komunikimit brenda administratёs shtetёrore nё Republikёn Çeke.  

Pёrmbajtja e shkrimit ёshtё organizuar si mё poshtё: pjesa e parё pёrmbledh 

marrёdhёnien midis administratёs publike dhe formёs elektronike tё tij, pjesa e dytё 

fut teorinё bazё tё komunikimit midis sistemit tё administratёs publike, pjesa e tretё 

pёrshkruan kontekstin e administratёs çeke dhe pjesa e katёrt pёrmbledh rezultatet 

kyçe tё studimit. 

 

1. Administrata Publike vs. Administratёs Publike Elektronike  

Administrata publike pёrfaqёson njё fenomen tё rёndёsishёm social, qё ka qёnё 

objekt i studimeve qё nga fillimet e saj dhe studime tё tilla do tё jenё tipike. Mund tё 

konsiderohet tё jetё njё nga instrumentat institucional pёr pёrmbushjen e funksioneve 

shtetёrore ose funksioneve tё njёsive tё vetёqeverisjes. Ёshtё e vёshtirё tё vendosёsh 

njё pёrcaktim perfekt tё administratёs publike; megjithatё shumica e pёrcaktimeve 

dhe trajtimet e disiplinave tё ndryshme shkencore janё dakord qё nё pёrgjithёsi 

administrata publike ёshtё njё lloj specifik i aktiviteteve tё qёllim – ndёrtimit. 

Konteksi i ligjit tё administratёs çeke dhe shkenca e administrimit e dallon 

administratёn publike tё pёrcaktuar nё mёnyrё “materiale” (ose funksionale) dhe 

administrata publike e mbuluar nga pёrcaktimi “formal” (ndonjёherё 

“institucional”/“organizues”). Asnjё nga kёto mёnyra tё pёrcaktimit tё administratёs 

publike nuk ёshtё pretenduar tё jetё perfekte; megjithatё, ato janё tё lidhura nё 

mёnyrё reciproke dhe saktёsisht nuk mund tё ndahen. Nё mёnyrёn materiale, 

administrata publike ёshtё pёrcaktuar si njё kompleks i tё gjitha aktiviteteve 

administrative, qё lidhen me qeverisjen mbi tё gjitha nivelet e saj (kёto aktivitete 

lidhen ngushtёsisht me tё ashtuquajturin “interesi publik/”aktivitet publik”). 

Ky pёrkufizim e pёrcakton administratёn publike si njё lloj specifik i aktiviteteve tё 

menaxhimit social pa u kujdesur për formёn institucionale. Kёshtu qё grupi i 

aktiviteteve nё lidhje me tё mund tё jetё disi shumё i gjerё. Nё anёn formale 

administrata publike ёshtё pёrcaktuar si njё kompleks subjektesh institucionale 

individuale të administrimit publik, (autoritetet/zyrtarёt/organizmat administrative 

etj.) aktiviteti i sё cilit dallon nga aktiviteti legjislativ apo gjyqёsor (i ashtuquajturi 

pёrcaktimi negativ i administratёs publike). Ndonjёherё qeveria si njё autoritet i 

administratёs shtetёrore qёndore duke u pёrbёrё nga drejtues politikë ёshtё e 

vendosur mbas sistemit tё administratёs publike. Aktivitetet administrative tё kёtyre 

subjekteve individuale, veçanёrisht ato tё nivelit territorial janё gjithashtu tё ndara 

brenda grupit “administratё shtetёrore dhe grupi i “vetёqeverisjes”. 

Pёrgjatё zhvillimit tё teknologjisё sё informacionit dhe komunikimit, janё shfaqur 

idetё e tyre tё pёrdorimit praktik nё praktikёn administrative. Sot kёto ide janё 

mbuluar me termin si e-qeveri ose e-qeverisje. Specifika e pёrdorimit tё kёtyre 

termave ёshtё probabilisht e bashkuar vetёm brenda grupeve tё kёrkimit individual 

dhe njёsive tё ndara tё organizatave ndёrkombёtare. OECD 2003  zakonisht punojnë 

me termat e-Qeveri qё ёshtё pёrcaktuar si pёrdorimi i TIK dhe veçanёrisht Internetit, 

si njё mundёsi pёr tё pёrmirёsuar qeverisjen. Pёrmirёsimi potencial lidhet me 
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pёrmirёsimin e efiçencёs, pёrmirёsimin e cilёsisё sё shёrbimit, rezultate mё shumё 

efektive, avancimi i programit tё reformёs, zhvillimi i trustit etj... Megjithёse termi 

“qeverisje” ёshtё ndryshuar pёrgjatё shumё dokumenteve tё tjera tё vjetra tё kёsaj 

organizate (p.sh. Parimet e Europianes Sigma pёr Administratёn Publike), termi nё 

vetvete nuk ёshtё pёrdorur pёr qёllime diferencimi ndёrmjet termave me “e-” nё kёtё 

rast ashtu siç ёshtё bёrё nga UNESCO – E- Qeverisje pёrcaktuar si pёrdorimi i 

sektorit publik tё teknologjisё sё informimit dhe komunikimit me qёllim 

pёrmirёsimin e shpёrndarjes sё informacionit dhe shёrbimit, inkurajimi i qytetarёve 

tё marrin pjesё nё procesin e vendimarrjes dhe qeverisja mё shumё pёrgjegjёsi, 

transparencë dhe efektivitet. UNESCO 2006 (megjithёse e-lexuesit e zakonshёm tё  

UNPAN vlerёsojnё aktivitetet me termin e-qeverisjet). Raporti i 2006 i OKB pёr 

lexuesit nё lidhje me E-Qeverisjen Botёrore. Disa autorё (p.sh. Sakowicz) e 

konsiderojnё e-qeverisjen si një nga format mё te larta të qeverisjes elektronike, 

veçanёrisht nё lidhje me theksimin e pjesёmarrjes potenciale, qё mund tё rrisë 

legjitimitetin e formave pёrfaqёsuese tё demokracisё duke i ngatёrruar me format e 

instrumentave tё demokracisё direkte. Ёshtё e mundur tё deklarojmё qё tё dy termat 

janё tё lidhur me pёrpjekjet pёr tё pёrdorur TIK pёr qёllim tё pёrmirёsimit tё cilёsisё 

nga thjeshtёsimi, harxhimi, ulja e kostove, duke pёrfshirё pёrmirёsimin, bёrjen e njё 

veprimi mё tё rehatshёm etj. Kёto pёrmirёsime lidhen me  

a) aktivitetin brenda administratёs publike – ky aspekt ka dy pёrmasa  – ai lidhet me:  

 botën e brendshme të subjektit tё vetёm tё administratёs (autoriteti 

individual) 

 raportin e subjekteve tё shumtё administrative brenda sistemit tё 

administratёs publike.  

 

b) marrёdhёniet e jashtme ndёrmjet njё subjekti tё administratёs publike dhe njё 

marrёsi tё aktiviteteve tё tij. 

Kёto kёrkesa janё bazuar mbi atё qё kushtet paraprake nuk janё ende verifikuar 

plotёsisht nga ana empirike. 

Mbrapa termave e-qeverisje/e-qeveri/e-demokraci gjenden pjesё tё terminologjisё 

moderne. Ky term pёrdoret pёrsa i pёrket tentativave tё shumta pёr tё demokratizuar 

demokracinё duke pёrdorur TIK tё ri. 

Kёto pёrmbajtje mund tё gjenden nё elementёt e e-qeveri/e-qeverisje. Pёrkufizimet 

shprehin pёrpjekjet pёr tё krijuar njё hapёsirё sa mё shumё transparente dhe 

elektronike, qё duhet tё shёrbejё si njё ndërmjetës i dialogut midis aktorëve kryesorë 

dhe autoriteteve publike dhe kjo mund tё bёjë formёn e demokracisё pёrfaqёsuese tё 

mbyllur/mikse me formёn e demokracisё sё drejtёpёrdrejtё (shiko pёr shembull faqen 

e internetit tё projektit DEMO-net, Projektin e Demokracisё Kombёtare tё BM ose 

Qendra Ndёrkombёtare e TeleDemokracisё). Synimi kryesor i kёtyre formave tё reja 

tё demokracisё ёshtё “tё rrёzojë murin virtual tё Berlinit, i cili ka ekzistuar 

tradicionalisht nё demokracitё kushtetuese ndёrmjet tё pёrfaqёsuarve dhe 
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pёrfaqёsuesit” (Coleman).  

Pёr qёllim tё kёtij shkrimi (dhe nё lidhje me terminologjinё e administratёs çeke), do 

tё pёrdoret pёrmbajtja e termave ndёrkombёtarë si e-qeverisje dhe e-qeveri ose e-

demokraci; megjithatё, fenomeni i pёrdorimit tё TIK ёshtё mbuluar kёtu me emra tё 

ndryshёm: administrata publike elektronike. Ky term mund tё pёrcaktohet nё pajtim 

me trajtimet e lartpёrmendura si pёrdorimi i TIK, veçanёrisht Interneti, pёr aktivitetet 

brenda sistemit tё administratёs publike dhe nё marrёdhёniet e jashtme ndёrmjet njё 

autoriteti konkret tё administratёs publike dhe aktorët kryesorë. Kjo sёrisht pajtohet 

me karakterin instrumental tё fenomenit. Gjithashtu, funksionet e formave 

elektronike tё administratёs publike rrjedhin prej funksioneve tё shtetit ose tё njёsisё 

sё vetёqeverisjes. Administrata publike elektronike ёshtё supozuar tё funksionojё nё 

pёrputhje dhe pёr realizimin e objektivave, qё janё pёrcaktuar nga normat ligjore. 

Kёto terma referohen veçanёrisht tek materiali i pёrmendur për kufizimin e 

administratёs publike. Megjithatё, ai nuk mund tё ndahet nga pёrcaktimi 

institucional, sepse çёshtjet e pёrgjegjёsisё mund tё errёsohen nё cyberspace. Brenda 

administratës cyberspace publike, forma e saj elektronike ёshtё e lidhur tek grupi i 

aktiviteteve tё rregullta ose te ato qё lehtёsojnё shёrbimin pёr publikun mbi bazat e 

jofitimit. Ndёrmjet pёrcaktimeve tё administratёs publike si nё formёn klasike dhe 

elektronike mund tё gjenden analogji – p.sh pёrgjithёsimi i Still – man 2005 mund tё 

pёrdoret kёtu: administratë publike elektronike ёshtё (1) pjesё e rёndёsishme e krahut 

ekzekutiv tё qeverisё (ajo ёshtё e lidhur me mёnyra tё rёndёsishme tek legjislativi 

dhe gjyqёsori); (2) rezultati i formulimit dhe zbatimit tё politikave publike; (3) njё 

pjesё e pjesёmarjes nё shkallё tё konsiderueshme tё problemeve nё lidhje me sjelljen 

njerёzore dhe mundёsitё e bashkёpunimmit njerёzor; (4) njё fushё qё mund tё 

diferencohet nё mёnyra tё ndryshme prej administratёs private; (5) prodhimi i tё 

mirave dhe shёrbimeve publike; dhe (6) i rrёnjosur nё ligj si dhe qё ka lidhje me 

ngritjen e ligjit. (Stillman 2005)  

 

2. Specifikat e komunikimit brenda sistemit – teorisё sё administratёs publike 

Nё pёrgjithёsi, termi komunikim ёshtё pёrcaktuar si transmetimi i informacionit 

ndёrmjet dy ose mё shumё subjekteve brenda njё kohe tё caktuar dhe njё vendi tё 

caktuar, ose si njё transmetim i pёrmbajtjeve tё informacioneve tё ndryshme brenda 

sistemeve tё ndryshme tё komunikimit nga pёrdorimi i mediave tё ndryshme tё 

komunikimit, veçanёrisht nёpёrmjet gjuhёs. Brenda procesit tё komunikimit dhe pёr 

qёllim efikasiteti ёshtё e rёndёsishme t‟u pёrgjigjemi pyetjeve: 

 Kush ёshtё marrёsi i informacionit tim? 

 Çfarё informacioni kёrkon ky marrёs?  

 Çfarё informacioni mund t‟i jap unё atij?  

 Çfarё mёnyre transmetimi preferon ajo ose ai? 

 Çfarё duhet tё bёj pёr tё siguruar marrёsin me informacion?  

 

Pa asnjё lidhje me formёn e komunikimit, procesi i komunikimit nё vetvete luan njё 
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rol shumё tё rёndёsishёm nё administratёn publike. Çdo anёtar i njё organizate 

administrative ka nevojё pёr njё informacion tё caktuar pёr marrjen e vendimit. 

Karakteristikat e lёvizjeve tё informacionit pёrcaktojnё veçoritё e komunikimit 

brenda sistemit tё administratёs publike. Pyetjet bazё tё lartpёrmendura janё tё 

zbatueshme nё fushёn e administratёs publike, i cili pёrfaqёsohet nga njё numёr i 

madh grupesh tё organizmave formal brenda tё cilёve ekzistojnё marrёdhёnie 

formale dhe informale. Nё pёrputhje me Herbert A. Simon, i cili ёshtё i njohur pёr 

teorinё e tij tё sjelljes administrative ( kufizimi i konceptit racional) “pa komunikim 

nuk mund tё ketё organizim” (Simon 1995, fq.154). Nё  konceptin e tij, komunikimi 

nё organizatë ёshtё njё proces dyrrugёsh: ai pёrfshin tё dyja, si transmetimin tek njё 

qendёr vendimarrjeje ose urdhrash, informacioni dhe kёshillash, si dhe transmetimin 

e vendimeve tё marra prej kёsaj qendre tek anёt e tjera tё organizatёs. Ёshtё njё 

proces qё fillon lart, poshtё dhe anash organizmit. Organizmi siguron kanele tё 

komunikimit qё rrjedhin nё tё gjitha anёt, nё tё cilin lёviz informacioni pёr 

vendimmarrjen. Kёto kanale janё tё dyja formale dhe informale. Kanalet formale 

janё pjesёrisht tё bazuar dhe tё ndara nga vija e autoritetit formal, dhe kanalet 

informale janё ngushtёsisht tё lidhura me organizimin social informal. Komunikimi 

nёse kёrkon tё jetё efektiv duhet tё diskutojë, deklarojë, bind si dhe të urdhёroj. 

Komunikimi egziston rreth tё gjithё sistemit tё administratёs publike. Ёshtё njё 

çёshtje sektoriale. Ai gjithmonё lidhet tek idetё e bashkёqeverisjes. Nё pёrputhje me 

dokumentin e OECD (OECD 1997), ky fenomen vjen nё pёrputhje me dy presionet, 

kёrkesat dhe defiçitet buxhetare pёr njё demokraci me cilёsi mё tё mirё. Nё kёtё 

aspekt konceptet kryesore pёrforcojnё kёto aspekte: 

 lehtёsimi i arritjeve tё objektivave kombёtare, p.sh. strategjia fiskale;  

 heqja e kopjeve tё panevojshme dhe shkeljeve; 

 tё pёrfitosh vlera mё tё mira pёr taksapaguesit; 

 tё realizosh shёrbime mё shumё pёrgjegjёse ndaj nevojave lokale; dhe 

 tё autorizosh qytetarёt tё marrin pjesё mё shpesh nё vendimarrje.  

 

Problemi bazё i organizimit kompleks (i cili ёshtё njё rast i administratёs publike) 

lidhet me faktin se jo tё gjitha informacionet e rёndёsishme pёr vendimarrjen janё nё 

duart e subjektit tё vendimarjes. Kjo ёshtё për shkak se komunikimi ёshtё 

konsideruar si njё pjesё e rёndёsishme e formёs komplekse tё koordinimit tё sjelljes 

bashkёpunuese. Nё pёrputhje me Simon, dёshtimi nё rezultatet e komunikimit 

kurdoqoftё harron se sjellja e individёve ёshtё mjeti me tё cilin njё organizёm arrin 

qёllimet e tij. “Pyejta qё bёhet ndaj çdo procesi administrativ ёshtё: si influencojnё 

vendimet e kёtyre individёve? Pa komunikim pёrgjigjia gjithmonё duhet tё jetё: ai 

nuk i influencon ata totalisht?” (Simon 1995, 104). Nё njё situatё tё thjeshtё 

pjesёmarrёsi individ mund tё sjellë aktivitetin e tij brenda bashkërendimit me 

aktivitetet e tё tjerёve nёpёrmjet njё observimi tё thjeshtё nё lidhje se çfarё janё duke 

bёrё ata. Megjithatё nё situata tё shumta realizimi i suksesshёm i detyrёs nga njё 
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grup personash kёrkon njё shkallё tё lartё bashkërendimi. Nё pёrputhje me Simon, 

procesi nё kёto situata mё tё komplikuara konsiston tё paktёn nё tre hapa: (1) 

zhvillimi i planit tё sjelljes pёr tё gjithё anёtarёt e grupit  (jo njё strukturё e planeve 

individuale pёr çdo anёtar grupi); (2) komunikimi i pjesёve tё rёndёsishme tё kёtij 

plani pёr çdo anёtar; dhe (3) njё gadishmёri mbi pjesёn e anёtarёve individualëpёr tё 

lejuar sjelljen e tyre tё jetё e drejtuar nga plani (Simon 1965, 106-107). Kёrkesat e 

lartpёrmendura janё tё aplikueshme jo vetёm ndaj sjelljeve individuale, por 

gjithashtu mbi sjelljen e organizmit si mund tё shihet nё shumё analiza nё lidhje me 

to. 

Máša thotё: “rёndёsia e njё sistemi komunikimi efiçent e njё organizmi ёshtё e qartё 

– pёr tё dy, formale si dhe pёr informale. Veçanёrisht ёshtё e nevojshme tё 

parandalojmё mbingarkesёn e sistemit tё komunikimit dhe pasoja tё rrezikshme pёr 

shtrembёrimin e pёrmbajtjes sё informacionit.” (Máša 2001). Ai dallon dy forma tё 

shtrembёrimit – i qёllimshёm dhe jo i qёllimshёm. Mundёsia e njё shtrembёrimi jo tё 

qёllimshёm tё pёrmbajtjes sё informcionit gjithashtu egziston pёr shkak tё 

kompleksitetit tё marrёdhёnieve tё organizmit, veçanёrisht brenda strukturave 

organizative shumё shkallёshe. Nё pёrputhje me Máša, shtrembёrimi i joqёllimshёm 

i pёrmbajtjes sё informacionit ёshtё gjithashtu i lidhur me pёrpjekjet pёr tё gjetur njё 

hapёsirё kontrolli optimale. Nё njё situatё me shumё shkallё menaxhimi, njёsia e 

menaxhimit qendror ka pёr t‟u rifokusuar prej misionit tё tij tё vetёm – marrёveshja e 

qёllimeve dhe objektivave tё ardhshёm – tek veprimtaritё operative, qё duhet tё 

realizohen nga njёsitё mё tё ulta. Megjithatё nё sistemin e shumё shkallёve tё 

menaxhimit, kёto njёsi mё tё ulta mund tё mos kenё drejtim tё mjaftueshёm pёr tё 

realizuar nё kompleks vendimin nё fushёn e kompetencave tё tyre. Kjo mund tё 

lejojë uljen e iniciativave dhe tё zhvillojё nё sensin e gjerёsisё tek njё zakon i 

lehtёsuar, rutinë dhe mungesё rinovimi tё procesit.   

Karakteri anёsor i komunikimit dhe aspekti i reagimit tё tij janё shpesh shumё 

stresuese nё teori. Nё pёrputhje me Garnett, funksionet kyçe tё komunikimit anёsor 

pёrfshijnë bashkërendimin e punёs, ndarjen e informacionit, zgjidhjen e problemit 

shumё disiplinor dhe mbёshtetjes emotive reciproke. (Garnett 2005, 262). Karakteri 

anёsor i komunikimit ёshtё njё kusht paraprak i rrjetit tё komunikimit – njё “proces 

me anё tё tё cilit premisat vendimtare janё trasmetuar prej njё anёtari tё organizmit 

tek tjetri”. Ky rrjet ka njё potencial tё fusë kёshilla pёr tё sjellë sё bashku shpesh 

elemente konflikti tё njё organizimi pёr tё siguruar pёrpjekje bashkёpunimi tё grupit. 

Megjithatё, si njё pikё kyçe si shёndeti dhe realizimi organizativ, komunikimi anёsor 

ka njё historik tё nёnvlerёsuar, marrjen shumё pak tё vemёndjes prej dijetarit dhe ka 

rritur si dhe veçanёrisht ka ulur komunikimim. 
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3. Hyrje nё sistemin e administratёs publike çeke  

Karakteristikat e komunikimit brenda administratёs gjithashtu lidhen tek sistemi 

administrativ i shtetit. Reflektimet ligjore pёrshkruajnё kompetencat e subjekteve 

individuale të proceseve tё komunikimit dhe pёrcaktojnё kompleksitetin e 

marrёdhёnieve tё komunikimit (veçanёrisht numri i niveleve tё komunikimit 

individual dhe nxjerrja e informacionit tё niveleve individuale). Numri i niveleve 

individuale tё sistemit tё administratёs publike ёshtё njё pёrcaktues i rёndёsishёm i 

cilёsisё sё komunikimit. 

Nё Republikёn Çeke, modeli qё ka qёnё krijuar gjatё reformёs sё administratёs 

publike mund tё pёrshkruhet (njё lloj niveli thjeshtimi) nё diagramёn e mёposhtme
2
. 

Pёr zonёn e aktiviteteve tё administratёs publike  (“kompetenca e deleguar” siç ёshtё 

pёrcaktuar nga dokumentet ligjore), parashikimet ligjore pёrcaktojnё bazёn (kulmi-

poshtё vertikalisht) i nivelit qendror – nivelit rajonal  – (niveli i qarkut) – niveli 

bashkiak, qё pёrcakton prirjet e pёrgjithshme tё komunikimit, por nuk pёrjashton 

specifikat konkrete nё formёn e komunikimit horizontal brenda njё niveli individual 

ose duke kaluar nё njё nёn nivel tё ndёrmjetёm. Nё fushёn e aktiviteteve 

vetёqeverisёse, nё kёtё formё vertikale nuk egziston, dhe nivelet individuale (nivelet 

rajonale dhe bashkiake nё kontekstin çek) nuk janё nё njё marrёdhёnie vartёsie.  

Megjithatё nё praktikë, situata mund tё ndryshojë, pёr shembull pёr shkak tё 

rrjedhjeve financiare. Gjithashtu diagrama tregon modelin e ashtuquajtur miks të 

administratёs publike territoriale kur administrata shtetёrore si dhe aktivitetet e 

vetёqeverisjes mund tё ushtrohen nga i njёjti trup bashkiak/rajonal. Kjo mund tё vijё 

nga kompleksiteti, qё ёshtё i vёshtirё pёr t‟u koordinuar dhe qё gjithashtu shkakton 

konflikte tё roleve brenda disa njёsive. 

Komunikimi brenda sistemit tё administratёs publike referon tek struktura mjaft e 

gjerё e aktiviteteve tё administratёs publike. Pёrcaktimi perfekt i kёsaj strukture ёshtё 

e vёshtirё tё bёhet madje nё rastin e kontekstit tё administratёs shtetёrore. 

Konkretizimi i objekteve tё mundshme tё komunikimit administrativ nё Republikёn 

Çeke mund tё pёrshkruhet nga Tabela 1, e cila ёshtё bazuar mbi analizimin e 

                                                 
Diagram e realizuar mbi informacionin prej faqes së internetit t  Statnisprava dhe prej t
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strukturave organizative tё zyrave bashkiake tё autorizuara (bashkia e tipit II) dhe 

zyrat bashkiake tё bashkive me kompetencë të gjerë (bashkia e tipit III). Shuma e 

administratёs shtetёrore qё tё dyja ushtrojnё nuk tregon njё formë tё rёndёsishme tё 

strukturёs organizuese. Fushat kryesore tё proceseve tё pёrshkruara mund tё gjenden 

brenda nivelit rajonal tё administratёs shtetёrore qё vepron veçanёrisht nga zyrat 

rajonale. Aktivitetet e vetёqeverisjes janё ato fusha ku bashkia mund tё pёrshtasë 

mёnyrёn e menaxhimit tё tyre ndaj specifikave lokale, p.sh nё pёrputhje me 

karakterin europian të vetёqeverisjet lokale, qё u pёrfshin nё ligjin çek tё vitit 1999. 

Aktivitetet e grupit tё “administratёs shtetёrore” janё ato fusha ku administrata 

materiale, qё ёshtё transferuar tek njёsitё e vetёqeverisjes prej Shtetit nga 

dokumentat ligjor; nё kёtё fushё kompetenca, përshtatja e specifikave lokale mund tё 

jetё nё kundёrshti me konceptin e shtetit pёr tё siguruar bashkimin e territorit 

shtetёror (p.sh njё nivel i tillё decentralizimi mund tё gjendet gjithmonё kёtu). Nuk 

ёshtё e lehtё ndonjёherё tё ndash aktivitete brenda dy grupeve nё sistemet mikse. 

Aktivitetet qё mund tё mbulojnё njёra tjetrёn janё listuar nё grupin c tё aktiviteteve. 

Teksti i mёposhtёm do tё referojë tek grupi b – administratë shtetёrore, kur ёshtё e 

nevojshme pёr tё siguruar njё natyrё sistematike – veçanёrisht lidhje llogjike tё 

pёrbashkёt – tё nivelit tё aktiviteteve individuale. 
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Diagrama 1  
Modeli administrativ i Republikёs Çeke (pa nivelin Europian)                 

 

Koment: “Bashkitё me kompetencё tё zgjeruar” ёshtё kategoria mё e re e 

bashkive qё janё krijuar nё lidhje me heqjen e autoriteve tё qarkut dhe transferimin e 

kompetencave tё tyre në nivelit bashkiak. Kategoritё e bashkive nё c) dhe d) janё 

specifikuar nё aktin 14/2002 qё ka hyrё nё fuqi qё nga 1 Janari 2003. Pёr njё 

informacion mё tё gjerё nё anglisht mund tё gjeni nё Ministrinё e Brendsheme tё RÇ 

2006.  

 

Tabela 1 Shembuj tё fushave tipike tё aktiviteteve brenda dy anёve tё administratёs 

publike nё Republikёn Çeke 

a) Aktivitete vetëqeverisëse  
b) Aktivitetet e  administratës 

shtetërore  

• investime dhe ndёrtime (duke pёrfshirё 

planifikimin territorial dhe zhvillimin territorial) 

• administrimi i pronёsive bashkiake    • tarifat 

lokale • edukimi • kulturë dhe mirёmbajtje 

historike e monumenteve • kujdesje 

shёndetёsore • sport • turizёm dhe promovimi 

bashkiak • punё lokale sociale (duke pёrfshirё  

librari lokale, shёrbime nё shtёpi, shtёpi pushimi 

pёr moshёn e thyer varreza etj.) • dokumente 

ligjore tё bashkisё nё vetёqeverisje       • politika 

bashkiake dhe urdhri publik • bashkёpunimi me 

bashkitё e tjera • bashkёpunimi me autoritetet 

rajonale          • bashkёpunimi ndёrkufitar 

• zyra e rregjistrimit dhe rregjistrimi i 

banorёve • dokumenti personal i 

identifikimit dhe dokumentat e udhёtimit 

•  autoritetet ndёrtuese dhe regjistri i 

pjesёve • Zyra e  Liçensimit Tregtar          

• administrata shtetёrore nё fushёn e 

lejeve sociale • mbrojtja sociale dhe 

ligjore e fёmijёve • kundravajtje • Zyra e 

Autoritetit tё Trafikut dhe Rrugёs             

• mbrojtja mjedisore  • dokumentet ligjore 

tё bashkive nё fushёn e administratёs 

shtetёore  

c) Fushat e ndërdigitalizimit  

• ekonomia dhe financa (buxhetimi) • llogaritjet • menaxhimi i burimeve njerёzore • kёshilla 

ligjore • arkiva e zyrёs bashkiake • informatika (duke pёrfshirё faqet bashkiake të internetit) • 

kontrolli • menaxhimi i krizave 

 

 Brenda sistemit tё administratёs shtetёrore tё Republikёs Çeke, procesi i 

komunikimit pёrfshin tё dyja transmetimin e informacionit drejt qendrёs sё 

vendimarrjes dhe transmetimin e vendimit tё mёpasshёm prej qendrёs sё 

vendimarrjes tek pjesёt e tjera tё sistemit. Nё kёtё fushё, legjislacioni çek krijon mё 

shumё qendra qё janё tё rёndёsishme pёr aktivitetet administrative të ushtruara nga 

niveli mё i ulёt i sistemit – nё tё njёjtёn kohё, bashkitё mund t‟i nёnshtrohen 

ministrive pёrgjegjёse dhe autoriteteve të tjera qendrore, krahinave dhe ndonjёherё tё 

ashtuquajtura tё decentralizuara (decentralizimi territorial i veçantё i autoriteteve tё 

administratёs shtetёrore) nё territorin e qarqeve (ose tё tjera) (nёse ne veçojmё nga 

marrёdhёnia ndёrmjet tipeve tё ndryshme tё bashkive, qё janё diferencuar nё 

pёrputhje me shumёn e administrimit shtetёror qё ato ushtrojnё). 
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Ky fakt paracakton kompleksitetin dhe kuptueshmërinë e proceseve të komunikimit 

dhe mund të ndikojë në mënyrë të rëndësishme shpërndarjen e informacionit (e 

qëllimshme ose e paqëllimshme). Ai gjithashtu përcakton efikasitetin dhe efiçencën e 

procesit të komunikimit dhe mund të sjellë kopje në sistem. Gjithashtu bllokimet e 

përmendura janë të rëndësishme në kontekst (veçanërisht strukturat e Referencës kur 

flasim rreth këndvështrimit të bashkisë dhe mund të jenë të rëndësishme 

këndvështrimet e autoritetit superior, që mund të pasqyrojnë distancën e pozitës, 

distancën gjeografike). Sistemi ekzistues i administratës shtetërore mund të 

përballojë problemin bazë të organizimeve komplekse formale siç është përcaktuar 

nga Simon. Në kontekstin administrativ çek dështimet e komunikimit mund të 

rezultojnë prej situatës kur është harruar që sjellja e niveleve të ulta (veçanërisht ato 

prej të ultave) është një ai me të cilin i gjithë sistemi arrin qëllimet e tij (principi i 

subsidaritetit) kudo që ata janë. Kjo çështje është lidhja prioritare në kontekstin çek 

veçanërisht në lidhje me numrin e lartë të bashkive dhe situatës ku gati 60% e tyre ka 

më pak se 500 banorë (dhe madje 80% me më pak se 1,000 banorë). Ai paraqet 

pyetjen rreth kapaciteteve të bashkive të vogla (veçanërisht kapacitetet e njohurisë 

dhe financiare) të nevojshme për të marrë teknologjitë e informacionit dhe 

komunikimit. Kërkimi empirik, që është realizuar brenda periudhës prej Qershorit 

deri në Shtator 2005 dhe që konfirmoi egzistencën e disa ndalimeve të 

lartpërmendura është përshkruar në tekstin e mëposhtëm (Pika 4 e shkrimit).  

Proceset e administratës publike, që janë përshkruar në Tabelën 1, janë objekti i 

komunikimit si në formën e tij klasike dhe elektronike. Funksionet e komunikimit 

këtu shfaqen si një instrument jetësor i koordinimit. Që në momntin kur mënyra e 

transmetimit të vendimit të qendrës tek një pjesë e ulët individuale ose e barabartë 

horizontalisht e sistemit luan një rol të rëndësishëm, ishte diskutuar copëzimi i 

kompetencave të bashkërendimit dhe menaxhimit mbi nivelin e administratës 

qendrore. Megjithatë rezultatet e situatës politike janë përballur me këtë çështje. Për 

organizimin dhe funksionimin e administratës shteterore qendrore në Republikën 

çeke, akti nr. 2/1969 me ndërmarrjen e ministrave dhe autoriteteve të tjera të 

administratës shtetërore qendrore është jetësor (me amendametet). Ky akt i jep 

Ministrit të Brendshëm fuqinë ta zbatoj në fushën e kordinimit të përgjithshëm të 

administratës publike që supozon kordinimin me autoritetet e tjera qendrore. Në 

përputhje me nenin 2 § 12 të aktit, Ministri i Brendshëm ka gjithashtu detyrimin të 

sigurojë komunikimin e rrjeteve për autoritetet e administratës shtetërore territoriale. 

Departamenti i tij për informatizimin e administratës publike luan një rol të 

rëndësishëm në fushën e administratës publike elektronike. Ministria e Informacionit  

(e cila ekziston akoma megjithëse ministrat janë – që nga vjeshta e 2006 – personi i 

vetëm, dhe “gllabërimi” i aktiviteteve nga Ministri i Brenshëm po i nënshtrohet 

debatit politik) është një autoritetet i administratës shtetërore qendrore në fushën e 

teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, shërbimet e telekomunikimit dhe 

postare. Që nga  1 Janari i 2003, është përpjekur të jetë kordinatori i administratës 

publike elektronike në Republikën çeke. Kjo ministri ka gllabëruar kompetencat e ish 
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zyrës për sistemin e informacionit publik, ndarja e komunikimeve të Ministritë të 

Transportit dhe Komunikimeve dhe kompetencat në fushën e nënshkrimeve 

elektronike, që ishin në duart e Zyrës për mbrojtjen e të dhënave personale. Së fundi 

(që nga vjeshta e 2006), ai gjithashtu ka fituar disa ish kompetenca të Zyrës së 

Qeverisë – autoriteti qendror, që ka fituar këto kompetenca në fushën e “reformës 

dhe modernizimit” të administratës shtetërore qendrore që nga vjeshta e 2004.  

Në sistemin e administratës publike, qarku përfaqëson nivelin e rëndësishëm të tipit 

ndërmjetësues. Mbi bazat e eksperiencave të huaja dhe çeke, për shembull Grospič 

2004 përcakton funksionet e përgjithshme të mëposhtme të këtij përbërësi të mesit të 

administratës publike territoriale: a) funksioni i integrimit në lidhje me institucionet e 

tjera, duke përfshirë shoqërinë civile, që ekziston në qark, veçanërisht në zonën e 

bërjes së politikës; b) funksioni koordinues në lidhje me institucionet e administratës 

publike, si në drejtimet horizontale (drejt një qarku tjetër) dhe vertikale (drejt nivelit 

bazë të institucionit administrativ terrritorial) ; c) funksioni mbikëqyrës, veçanërisht 

shërbimi i mbikëqyrjes dhe mbikëqyrjes eksperte; d) funksioni konsultativ, që është i 

lidhur me ndihmën e ekspertit dhe metodik për nivelin bazë të administratës publike 

territoriale; f) funksioni i shpërndarjes ose dhënies së burimit financiar; g) funksioni i 

këshillimit ligjor është një pjesë shumë e rëndësishme e funksionit këshillimor; h) 

funksioni i planifikimit rajonal dhe njësitë e mëdha territoriale; i) funksioni i 

menaxhimit rajonal të krizave; j) funksioni i koordinimit të mbrojtjes ambientale në 

rajon (Grospič 2004, 29-30). Brenda sistemit të komunikimit, zyra rajonale luan 

pjesën më të rëndësishme. Në përputhje me qëllimet e në përputhje me qëllimet e 

këtij shkrimi, kompetencat e mëposhtme e këtij organizmi duken më të rëndësishme: 

a) rishikimi i vendimeve të marra nga njësitë bashkiake në disa fusha të aktiviteteve, 

b) marrëveshje sanksionimi, c) furnizimi me ndihmën e ekspertit dhe metodik për 

bashkitë, d) sigurimi i koordinimit të ndërtesës dhe mirëmbajtjes nëse sistemi i 

informacionit përputhet me sistemet e informacionit të administratës publike; e) 

organizimi i realizimit të kontrolleve në fushat e zgjedhura të aktiviteteve të njësive 

rajonale, ai vlerëson rezultatet e këtyre kontrolleve dhe përgatit propozimet e 

zgjidhjes për ministrinë përgjegjëse ose qeverinë; f) kontrollimi i aktiviteteve të 

njësive bashkiake në fushën e administratës shtetërore, g) në përputhje me aktin e 

veçantë, ushtrimi i mbikëqyrjes së administratës shtetërore si dhe i aktiviteteve 

vetëqeverisë të bashkive.   

 

4. Administrata publike elektronike si një instrument i cilësisë së administratës: 

rezultatet e zgjedhura të kërkimit empirik   
Gjatë 15 viteve të fundit, administrata publike e Republikës çeke ka ndryshuar në 

mënyrë të rëndësishme. Krijimi i qarqeve mund të konsiderohet të jetë ndryshimi i 

fundit më i rëndësishëm në sistemin e administratës publike. Ata shërbejnë 

veçanërisht si një nivel i mesit, që veprojnë si ndaj administratës shtetërore  (që nga 1 

Janari 2001) dhe aktiviteteve të vetëqeverisjes (që nga zgjedhjet rajonale të realizuara 
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në Nëntor 2000). Nuk vihet në dyshim që pozicioni fillestar i qarqeve të reja të 

vendosura ishte i ndryshëm nga pozita e bashkive të reja, nga sistemi i administratës 

publike, nga publiku dhe gjithashtu nga disa zyrtarë. Në fillimet e tyre, qarqet kanë 

funksionuar njëkohësisht me zyrat e krahinës. Mbas heqjes së zyrave të krahinës nga 

fundi i 2002, opinioni mbizotërues ka qënë se qarqet nuk i kanë zëvendësuar 

mjaftueshëm
3
 këto zyra.  

Kjo është arsyeja që kërkimi jonë fokusohet mbi analizat e pozitës aktuale të 

qarqeve, veçanërisht mbi një nga njësitë e tyre – zyra krahinore, brenda sistemit të 

administratës publike. Projekti i kërkimit u hartua mbi bazën e urdhrit të Ministrit të 

Brendshëm çek (në lidhje me propozimin e strategjisë së menduar të komunikimit), 

lidhur me fushën e komunikimit në sferën e administratës shtetërore ndërmjet 

bashkive me kompetenca të gjera dhe eprorët e tyre – zyrat krahinore. Kërkimi u 

realizua mbi bazën e një forme pyetësori elektronik, i adresuar ndaj nënpunësve 

civilë të zyrave bashkiake. Nga kampioni i 2000 zyrtarëve në këtë pozitë në 

Republikën çeke, 499 u përgjigjën për të marrë pjesë në pyetësor.
4
 

 

Pyetësori ishte realizuar për të nxjerrë tiparet e komunikimit përsa i përket kërkesave 

të bashkërendimit brenda fushës së përmendur të administratë publike çeke, ku 

normat ligjore përcaktojnë prirjet e përgjithshme të përmendura të komunikimit. 

Pyetjet e kërkimit drejtuar zyrtarëve të bashkisë ishin të mëposhtme: 

Çfarë është cilësia e pëgjithshme e komunikimit të dyanshëm perceptuar nga 

nënpunësit civilë dhe bashkiakë?  

 Me cilin ata komunikojnë më shpesh?  

 Kush është objekti më i shpeshtë i komunikimit dhe çfarë duhet të fokusojë 

komunikimi? Cilat barriera dhe bllokime hasin nëpunësit civilë bashkiakë dhe 

rajonalë në procesin e komunikimit?  

 Cilat janë propozimet e tyre konkrete për të zgjidhur problemet e komunikimit 

(ndërmjet niveleve bashkiake dhe krahinore, por gjithashtu me referencën tek 

komunikimi me nivelin qendror)?  

 

Qëllimi i kërkimit ishte të zbulonte bllokimet e mundshme të marrëdhënieve të 

komunikimit brenda pjesës që lidhet me administratëm publike dhe nëse nevojiten 

rekomandimet e propozuara. Për të zgjidhur problemet e mundshme ishte përfshirë 

analiza e mundësive të teknologjive të informacionit dhe komunikimit. Mbi bazat e 

                                                 

 

4 Krahinat si “njësitë e decentralizuar të administratës shtetërore ne kompetencë të përgjithshme”  4 që 

tregon një shkallë zmbrapsej prej 25%. Duke mbajtur parasysh faktin që studimi u realizua në verë 

(Qershor deri Shtator 2005) dhe mund të konsiderohet më shumë se i kënaqshëm. Një arsye e 

mundshme duhet të jetë forma e studimit – u përdor një pyetësor elektronik vendosur në website. 

Pyetje të njëjta iu adresuan zyrtarëve të zyrave krahinore. Shkalla e zmbrapsjes ishte pak më e ulët: 

nga një kampion prej 250, ne morëm vetëm 45 përgjigje.  
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pyetësorit, mund të konstatohen përfundimet e zgjedhura të mëposhtme
5
: 

Zyrtarët e të dy përbërësve të sistemit të administratës publike dallojnë komunikimin 

e ndërsjelltë si përfitues, i përçueshëm dhe janë përgjithësisht të kënaqshëm me 

cilësinë e komunikimit të përgjithshëm (67% e zgjedhjeve të dy niveleve më të larta 

të kënaqësisë).  

Si një burim kryesor të informacionit të nevojshëm për aktivitetet e administratës 

shtetërore, nëpunësit civilë bashkiakë të lidhur me zyrën krahinore  (44% të rasteve) 

dhe ministri në lidhje me të ose një autoritet tjetër i administratës shtetërore qendrore 

(30.4 % e rasteve).  Zyra krahinore ishte konsideruar të ishte burimi mbizotërues i 

informacionit për shumicën e departamenteve të zyrës bashkiake (pjesa më e madhe 

e tyre nga departamentet e edukimit dhe departamentet e punëve sociale), megjithatë 

të shënuar më pak nga departamentet për transport (në vetëm 10% të rasteve) – në 

këtë rast mbizotërimi i burimeve qendrore është i dukshëm (në 70.5 % të 

përgjigjeve); kjo është përcaktuesi më shumë i mundshëm i kënaqësisë së ulët të 

kënaqësisë së përgjithshme të ndjeshme me marrëdhëniet e komunikimit. Analiza e 

pyetjeve të hapura tregon që niveli bashkiak shpesh përdor informacionin nga faqet e 

webit të ministrive, autoritetet e tjera të administratës shtetërore qendrore dhe 

gjithashtu të gjykatave
6
. Ka pasur kritika që nuk ka burime zyrtare të informacionit 

kompleks dhe detyrues që të jenë të nevojshme për administratën shtetërore ushtruar 

në nivelin e degëve konkrete në përgjithësi dhe në veçanti. Diskutimi i zbatimit të 

zgjidhjes së TIK është i përshtatshëm. Gjithashtu niveli i biznesit i nënpunësve civilë 

krahinorë ishte ndjerë si një barrierë e efikasitetit nga përgjegjësit bashkiakë (31% të 

përgjigjeve).  

Megjithëse kënaqësia e përgjithshme mbizotëron në përgjigjet tek pyetjet e para të 

pyetësorëve, përgjigjet ndaj pyetjeve të tjera nuk mbulojnë disa probleme të 

karakterit sistematik. Barriera kryesore e ndjerë tek komunikimi efikas brenda fushës 

së administratës shtetërore nuk lidhet vetëm tek dy nivelet territoriale të diskutuara të 

administratës publike, por sjell ndërlikime për sistemin në vetvete. Në përputhje me 

reaguesit në krahasim me informacionin krahinor (burimi i parë kryesor i 

informacionit), informacioni më shumë i sigurt është që prej nivelit qendror (35%). 

Si një barrierë tjetër e rëndësishme ka qënë konstatuar përdorimi i gjerë i zyrtarëve 

bashkiakë (31%) si dhe mospasja e njohurive te duhura (25 %). Ishte shprehur vetëm 

një nivel i ulët i barrierave të ndjeshme, që mund të lindin prej pagadishmërisë për të 

komunikuar me njëri-tjetrin – si një mungesë ishte ndjerë nga 10% e përgjegjësve 

bashkiakë. Të dy përbërësit e administratës publike konsiderojnë mundësinë të gjejnë 

zgjidhjen dhe mundësia për të komunikuar të jetë elementi më shumë pozitiv i 

                                                 
5 Meqënëse ne realizuam 499 pyetësorë me përgjigje prej nivelit bashkiak dhe vetëm 45 pyetësorë prej 

nivelit krahinor, përgjigjet prej nivelit bashkiak ishin më shumë të rëndësishme për përgjithësimin e 

pasojës dhe rekomandimeve të mundshme. 

Simon 1965.  
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komunikimit të ndërsjelltë. Veprueshmëria, shpejtësia dhe ndryshimi i informacionit 

gjithashtu është ndjerë si shumë pozitiv (kjo mundësisht referon tek përdorimi 

kryesor i e-mail si një instrument komunikimi). Vetëm 5% e zyrtarëve bashkiakë nuk 

dinë ku të gjejnë informacionin e zyrës krahinore. Këtu nëpunës civilë bashkiakë, që 

ishin më të kënaqur me karakteristikat e komunikimit të përgjithshëm (Krahina 

Karlovarský) shprehin barrierat të përqëndruara më shumë në formën e legjislacionit 

(25%) dhe niveli i biznesit të zyrtarëve krahinorë (30%) sesa në pagatishmërinë për 

të komunikuar (12%).  

Kontakti veprues është qëllimi mbizotërues i komunikimit në të dy përbërësit e 

zgjedhur të administratës publike të Republikës çeke. Gjithashtu, zyrtarët bashkiakë 

kërkojnë dhe jaoin këshilla për informacionin  legjislacionin në fuqi lidhur me 

nivelin krahinor. Në përputhje me të, një tjetër pëfundim mund të arrihet –zyrtarët 

krahinorë renditën pyetjet e marra dhe shënuan në vendin e dytë qëllimet e 

komunikimit.  

Është e mundur të gjejmë përgjigjen e pyetjes “Çfarë informacioni kërkon marrësi i 

informacionit?” në të dhënat e grumbulluara. Në përputhje me preferencat e 

përgjigjeve, veçanërisht ndihma metodike, këshillimi ekspert dhe informacioni rreth 

legjislacionit në fuqi duhet të jetë objekti i komunikimit. 

Midis mënyrave të komunikimit dhe instrumentave të mundshëm, zyrtarët prej të dy 

niveleve preferojnë format moderne si e-mail ose faqet web. Siç tregon Tabela 4, ky 

përfundim ishte konfirmuar nga rezultatet e kërkimeve të ndryshëm, që përqendrohen 

mbi opinionet e kryetarëve të bashkive dhe sekretarët e bashkive brenda krahinës së 

Moravianës Jugore (“Jihomoravský”) (Lukašová dhe Špaček 2006). Megjithatë, kjo 

nuk do të thotë se kuptimet e komunikimit tradicional nuk janë të nevojitura. 

Pjesa e fundit e kërkimit tonë përpiqet të kapë nivelin e kuptueshmërisë së literaturës 

së përgjigjeve. Siç tregon tabela 5, zyrtarët publikë çek e konsiderojnë veten e tyre 

përdorues të avancuar.  Kjo paraqitje korrespondon me nivelin e lartë të përdorimit të 

njësive të komunikimit modern. 

Siç tregohet në Tabelën 6, kompjuteri personal është paisja bazë e punës për pjesën 

më të madhe të zyrtarëve.  

Ata e përdorin atë përditë (95% e përgjigjeve). Gjithashtu është e vështirë të 

imagjinosh komunikimin e zyrtarëve me qytetarët ose zgjedhja e përfaqësuesve të 

krahinës pa përdorimin e e-mailit (gjithashtu gjysma e zyrtarëve përdorin e-mail disa 

herë në javë). Gjithashtu, interneti luan një rol të rëndësishëm. Megjithatë, kërkimi 

konfirmon përdorimin e ngadaltë të komunikimit krejtësisht elektronik që është 

bazuar veçanërisht mbi përdorimin e nënshkrimit elektronik (80 % e përgjigjeve prej 

nivelit bashkiak të krahinës “Jihomoravský” nuk ka përdorur akoma nënshkrimin 

elektronik). Projekti aktual i Ministrisë së Informatikës që ofron përdorimin e lirë të 

nënshkrimit elektronik për një vit ndaj bashkive mund ta ndryshojë këtë situatë
7
. 

 Disa karakteristika (të perceptuara) të literaturës së kompjuterit nga zyrtarët e zyrës 

                                                 
7
 Ky projekt u fut në 2004. Ligji mbi nënshkrimin elektronik u aprovua në vitin 2000. 
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bashkiake. Norma e përdorimit të instrumentit të komunikimit modern. 

 

Tabela 4. Çfarё do tё thotё komunikimi pёr zyrtarёt bashkiakë qё fitojnё 

informacion nga zyra rajonale  ( %)  
 Ndihma 

metodike 

Kёshillimi 

i ekspertit 

Programet 

edukative 

Skemat  

granteve 

Informac 

i pёrgjith 

Politika 

e  BE 

Realiz i 

projekte 

telefon  41.6 37.1 3.7 5.7 3.2 2.9 39.6 

Faks 1.2  0.4 0.4 0.4 0.4 1.6 

Zyra postare  20.4 11.0 21.1 13.8 41.1 18.1 8.6 

e-mail  80.0 55.9 77.6 58.7 89.1 56.4 44.9 

Faqe web tё 

krahinёs 

“Jihomoravský”   

51.2 19.6 44.3 68.4 16.5 61.7 18.4 

Takimet 

personale me 

zyrtarin konkret  

36.8 65.7 3.3 15.4 1.6 17.7 81.2 

Burimi: Lukašová dhe Špaček 2005.  

 

Tabela 5  
 

Sigurisht 
Gati 

sigurisht 

Gjysёm-dhe 

gjysёm 

Mё 

shumё jo 

Sigurisht 

jo 

a) Unё mund tё gjej informacionin 

qё unё kam nevojё pёr punёn time 

brenda njёsisё bashkiake nё 

Internet.  

53.3  33.3  9.5  3.2  0.5  

b) Unё mund tё dёrgoj njё e-mail 

me attachment.  
90.6  5.2  2.6  0.9  0.5  

c) Unё mund tё hap attachment nga 

emaili i marrё.  
92.7  4.0  0.5  1.9  0.7  

d) Unё mund tё ruaj njё attachment 

tё marrё me e-mail nё hard-drive e 

kompjuterit.  
83.4  7.8  4.8  1.9  1.7  

e) Unё mund tё ruaj njё attachment 

nё hard-drive tё kompjuterit.  
81.1  10.0  4.1  2.2  1.9  

f) Unё mund tё kryejë dhe dёrgoj 

formёn web.  
75.4  12.2  4.5  4.3  1.4  

Burimi: Rektořík, Špalek dhe Špaček 2005.  

 

Përfundime dhe Rekomandime  
Ky shkrim fut analizën e përdorimit të TIK brenda administratës publike, veçanërisht 

në fushën e komunikimit. Kjo analizë  është vendosur në një kontekst më të gjerë se 

sa ato që përdoren në tekstet e zakonshme. Përdorimi praktik i fuqisë së TIC është 
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gjithashtu i kufizuar në mënyrë të rëndësishme nga forma e sistemit të administratës 

publike të shtetit dhe nga karakteristikat e këtij sistemi. Këto rrethana mund të 

hiqeshin nga hartuesit e strategjive të komunikimit dhe strategjive të politikës së 

informacionit, megjithëse analiza të tilla duhet të jenë pjesë e një faze përgatitore të 

këtyre dokumentave dhe kjo nënkuptohet paraprakisht. Gjithashtu duhet të jetë 

theksuar prej anës së zyrtarëve rëndësia e kërkesës së administratës publike 

elektronike prej publikut. Gjatë reformave të administratës publike në vendet 

postkomuniste, që kanë qenë karakterizuar shpeshherë nga shpejtësia, stili dhe 

transferimi i eksperiencave të huaja pa një analizë të thellë të kontekstit kombëtar, 

mund të ketë sjellë shpesh here mospërmbushjen e kritereve të tilla. Reformat e 

nivelit qendror, krahinor ose bashkiak si rrjedhim vijnë prej mënyrave ex-post 

adaptimit të aktiviteteve të tyre. Një përshkrim i pjesshëm i rastit çek është dhënë në 

këtë shkrim. 
  

Tabela 6.  
 Ditore Jo ditore, 

disa herё 

nё javё 

Jo mё 

shumё se 

njё herё 

nё javё 

Rrallё, më 

pak se njё 

herё nё javё 

Kurrё 

Kompjuteri  95.4  3.1  0.5  0.5  0.5  

e-mail pёr komunikimin me qytetarёt  29.3  21.5  15.9  27.6  4.2  

e-mail pёr komunikimin me 

zyrtarёt/pёrfaqёsuesit e zgjedhur tё 

bashkive Brenda krahinёs “Jihomoravský”  
20.2  23.9  26.3  26.3  2.7  

e-mail pёr komunikimin me 

zyrtarёt/pёrfaqёsuesit e zgjedhur tё 

bashkive brenda krahinave tё tjera   

8.4  16.9  20.6  35.5  15.9  

e-mail pёr komunikimin me zyrtarёt e 

departamentit korrespondues  
3.7  4.7  11.0  54.9  22.3  

Informacion mbi faqen web tё 

departamentit korrespondues  
7.9  26.2  29.6  31.5  4.1  

Informacion mbi faqen web tё bashkive tё 

tjera  
2.7  11.7  26.0  49.0  7.5  

Informacion mbi faqen web tё krahinёs 

“Jihomoravský”  
6.1  16.8  35.5  35.3  4.6  

Sistemi i brendshёm i informacionit  44.0  24.1  12.2  9.5  5.8  

Nёnshkrimi elektronik  1.7  1.5  3.2  9.2  79.1  

Portali i administratёs publike 

(www.portal.gov.cz)  
4.6  11.8  21.8  45.3  13.7  

Burimi: Lukašová dhe Špaček 2005.  

 

Prej kërkimit tonë janë zbatuar në administratën publike disa rekomandime që 
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dokumentojnë mundësinë e përdorimit të TIC; ato janë paraqitur më poshtë. Ato 

duhet të konsiderohen si një themel për konceptimin potencial të vlerësimit të 

komunikimit dhe jo si një konceptim më vete. 

a) Sigurimi i cilësisë së komunikimit bazuar mbi nevojat e zyrtarëve  
Përfundimi dhe rekomandimi i parë vjen direkt prej kërkimit empirik. Mbi bazat e 

opinioneve të mbledhurave prej zyrtarëve krahinorë ose bashkiakë, është e 

mundshme të deklarojmë që zyrtarët (veçanërisht prej zyrtarëve bashkiakë të 

bashkive III) konstarojnë rëndësinë e komunikimit – ata shpesh thonë që nuk ka 

komunikim që mund të jetë i tepërt. Nga pyetjet e mbledhura është e mundur të 

gjejmë karakteristikat e përgjithshme që zyrtarët i japin një procesi cilësor 

komunikimi në administratën publike. Këto karakteristika duhet të mbahen parasysh 

kur përgatisim një strategji komunikimi. Domethënë, zyrtarët theksojnë rëndësinë e 

karakteristikave të mëposhtme të informacionit të kërkuara: 

- shpejtësi/volia e komunikimit,  

- kuptueshmëria,  

- rinovimi i të dhënave,  

- aftësia,  

- lidhja në marrëdhënien për nevojat. 

 

b) Përmirësimi dhe bashkimi i ndihmës metodike  
Ndihma e pamjaftueshme metodike dhe heterogjeniteti i tij janë nga defiçitet më të 

përmendura dhe të kritikuara brenda komunikimit në fushën e administratës 

shtetërore në Republikën çeke (jo vetëm brenda marrëdhënies ndërmjet krahinave 

dhe bashkive, por dhe brenda njësisë së lartpërmendur vertikale). Zyrtarët bashkiakë 

shpesh përballen me shkëputjen, disaherë me interpretimin e kundërt të çështjeve 

metodike, që janë siguruar në të njëjtën kohë nga administrata shtetërore krahinore 

dhe qendrore. Kjo situatë është shkaktuar nga rrjedhjet e informacionit të 

pakoordinuar brenda sistemit të administratës shtetërore dhe nga kompetencat e 

ndara në fushën e ndihmës metodike. Në lidhje me këtë fakt nuk ka asnjë burim të 

vetëm zyrtar, ku zyrtarët mund të gjejnë informacion detyrues gjithëpërfshirës dhe të 

veçantë për ushtrimin e aktiviteteve në administratën shtetërore në Republikën çeke, 

madje në aktivitetet konkrekte administrative - p.sh. në përputhje me drejtimet 

individuale të aktiviteteve administrative.  Veçanërisht në këtë rast, TIK potenciale 

moderne duhet të nënvizohet dhe mund të përdoret. Kjo është aryesja, që na bën të 

rekomandojmë se është e nevojshme të krijojmë infrastrukturën që mund të bashkojë 

proçedurat metodike të përdorura. Një infrastrukturë e tillë mund të përfaqësohet në 

hapin e parë nga përdorimi i Internetit i një tipi forumi hyrje dhe diskutimi, ku çdo 

hap e aktiviteteve të administratës shtetërore individuale mund të përshkruhen në çdo 

nivel të administratës shtetërore (për shembull në formën e pyetjeve dhe përgjigjeve). 

Krijuesi i ndihmës metodike duhet të jetë llogjikisht burim primar i informacionit 

mbi këtë përdorim – në përputhje me zyrtarët bashkiakë ky është një rast i 
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përgjegjshmërisë së ministrisë. Vendimet e gjykatave administrative duhet gjithashtu 

të jenë pjesë e një infrastrukture. Situata plan është duke siguruar faktikisht parimin 

kur krijuesi i procedurave metodike është njëkohësisht i informuar rreth realizimit 

dhe është i aftë për zgjidhje elastike e problemeve të mundshme. Mund të 

konsiderohet me vend si e padyshimtë lidhja e infrastrukturave të tilla (qendër 

këshillimi) me institucionet ekzistuese dhe gjithashtu me mjedisin akademik. 

1. Pamje vizuale e bashkuar e faqeve web të autoritetve të administratës 

shtetërore qendrore. 

Duke iu referuar rekomandimeve të lartpërmendura, theksojmë përfitimet e 

mundshme të bashkimit të pamjes vizuale të faqeve web të institucioneve të 

administratës shtetërore qendrore. Ne njohim vështirësinë e zbatimin e 

rekomandimeve të tilla. Megjithatë, eksperienca e huaj mund të ngrihet në këtë 

fushë
8
. Gjendja aktuale e heterogjenitetit të paraqitjeve të Internetit të administratës 

shtetërore qendrore bën uljen e kostove, veçanërisht ato të lidhura me komoditetin e 

përdoruesit ( përqindja e konsiderueshme është përfaqësuar nga vetë zyrtarët).  

d) Bashkimi i menaxhimit të komunikimit nga përdorimi i institucioneve 

ekzistuese të administratës shtetërore qendrore.   

e) Monitorimi i vazhdueshëm dhe rezultatet e vlerësimit   

                                                 
8 Projekte të ngjashme janë realizuar dhe në Kanada, Britaninë e Madhe dhe Irlandën brenda 

aktiviteteve online të qeverisë. 
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f) Sigurimi i informacionit/literaturës së kompjuterit të zyrtarëve  
Informacioni/Literatura e kompjuterit të zyrtarëve është një parakusht i rëndësishëm 

për përpjekjet efikase në fushën e administratës elektronike. Analiza e kësaj çështje 

ishte gjithashtu një pjesë e projektit të kërkimit të përmendur që përqendrohet mbi 

situatën në krahinën e “Jihomoravský”. Rezultatet mund të kuptohen pak të 

shtrembëruara sepse prirja e mundshme e zyrtarëve është të mbivlerësojnë (ose 

nënvlerësojnë) aftësitë e tyre. Megjithatë, është e dukshme që rritja e vazhdueshme e 

TIK në administratën publike të Republikës Çeke është pozitivisht e ndjeshme 

gjithashtu nga ana e nëpunësit civilë. Duhet theksuar gjithahshtu vlerësimi e 

vazhdueshëm të njohurisë në lidhje me të.  
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Ndryshimet Kryesore në Shërbimet Publike Rumune dhe 

Veprimet Kryesore  
Gabriela Stanciulescu, Armenia Androniceanu

1 
 

 

Përmbledhje  
Ky shkrim diskuton ndryshimet kryesore që kanë ndodhur në Rumani në sistemin e 

shërbimeve të dobishme krahinore dhe kombëtare, veçanërisht në sektorët e energjisë 

elektrike dhe gazit natyror. Ai gjithashtu zbulon ndikimet e këtyre ndryshimeve mbi 

periudhën pasuese, kur Rumania u bë një lojtar aktiv në tregun europian të shërbimeve. 

Objektivat kryesorë strategjikë për zbatimin progresiv të Direktivave të BE në sektorin e 

shërbimit në përgjithësi dhe në sektoret e elektricitetit dhe gazit në veçanti janë: krijimi i një 

structure, që siguron një menaxhim të integruar të shërbimeve publike të menaxhimit urban; 

arritja e përputhjes me të gjitha parashikimet e legjislacionit të BE për të gjitha kategoritë e 

shërbimeve publike të menaxhimit urban; promovimi i parimeve të ekonomisë së tregut dhe 

procesi i privatizimit transparent; lehtësimi i pjesëmarrjes publike dhe përfshirja aktive e 

sektorit privat; promovimi i një zhvillimi të integruar të shërbimeve publike të menaxhimit 

urban dhe monitorimi i planeve të veprimit bazuar mbi pjesëmarrjen e të gjitha palëve të 

përfshira; arritja e stabilitetit institucional dhe financiar i komuniteteve lokale. Të gjitha këto 

objektiva kërkojnë një proces sistematik dhe koherent të aksioneve të koordinuara si sistemi i 

shërbimeve rumune për t‟i shërbyer nevojave të brendshme dhe për të qenë përgjegjës në 

përmbajtje me shërbimet e tregut të lirë europian. 

Fjalët kyçe: modeli i tregut, privatizimi i shërbimeve publike, ristrukturimi.  

 

1. Hyrje 
Jo shumë larg, pothuajse çdo shërbim publik ishte plotësisht e integruar vertikalisht. 

Kjo është ajo që shoqëria pranon dhe realizon në të gjitha aspektet e procesit të 

prodhimit dhe shitjes së produktit të tij. Ndonjëherë qeveria kontrollon prodhuesit e 

pajisjeve të shërbimit publik, furnitorin e naftës (nëse ishte një shërbim publik 

energjitik) dhe shërbimin publik në vetvete. Ky ishte një lloj tjetër i integrimit 

vertikal. Sot, hartuesit e politikës besojnë që konkurrenca mbron publikun kundër 

përdorimit më shumë efikas sesa sistemimit. Prandaj, mbrojtësit e hartuesve të 

politikave e ndajnë shërbimin publik në përbërës, duke i mbajtur pjesët që janë 

monopole natyrale nën sistemin dhe drejtimin e një tregu konkurrues. Për shumë 

njerëz, privatizimi tregon një shitje të aktivit ose shoqërisë të vetë qeverisë tek 

investitorët privatë. Qeveritë konsiderojnë që privatizimi mund të ketë arsye të tjera 

të parashikojë ndarjen e shërbimit publik (qeveria ka nevojë për para), sistemi i 

shërbimeve publike duhet të zgjerohet për shkak të mungesave qeveritare të fondeve 

për të financuar zgjerimin, qeveria beson që menaxhimi privat është më efikas sesa 

burokracia qeveritare. Qeveria kërkon të ringrejë industrinë në mënyrë të tillë që të 

eleminojë monopolet dhe inkurajojë konkurrencën ndërmjet furnitorëve, ajo ka 

dëshirë për të ngritur kapitalizmin nga inkurajimi i pronës së aksioneve të shtrira 

                                                 
1 Profesorë, Academia e Studimeve Ekonomike, Bukuresht, Rumania. 
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plotësisht a.s.o
2
 . Megjithatë, qeveria mund të urojë të mbajë kontrollin e shërbimeve 

publike, por jo e të gjitha funksioneve të tyre, kështu që ndan funksionet jo 

strategjike dhe i shet ato. Në anën tjetër, ekonomistët kanë analizuar zgjedhjen 

ndërmjet furnizimit publik dhe privat të të mirave dhe shërbimeve mbi bazën e 

“dështimit të tregut potencial”. Koncepti i dështimit të tregut potencial është i 

dobishëm në situatat e identifikuara që mund të sjellin mosfunksionimin ekonomik 

dhe që mund të kërkojë një konsideratë serioze për rolin e duhur të qeverisë në 

furnizimin e shërbimeve publike. Literatura ekonomike përshkruan pesë situata në të 

cilën tregjet private nuk mund të lidhen për të siguruar partnerin më efikas dhe të 

duhur të shërbimeve: 
1. Kur ekzistojnë monopolet natyrale;  

2. Kur rritja e prodhimit është e lidhur me kostot zbritëse;  

3. Kur jashtësitë substanciale ekzistojnë dhe nuk janë të reflektuara në llogaritë e 

furnizuesve privat; 

4. Kur është e vështirë të kërkosh për shërbim ose të përjashtosh ata që nuk paguajnë 

dhe  

5. Kur janë përfshirë lëndët e para. (Roth 1987, 138-141).  

 

Të pesta situatat mund të gjenden në rastin e shërbime publike, veçanërisht në 

shpërndarjen e elektricitetit dhe gazit.(Henney 1987, 210-213).  

 

2. Zbulimet e kërkimit 
Tregu i elektricitetit përfshin të gjithë faktorët, elementet e përfshira në prodhim, 

transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë ndaj përdoruesve. Para se elektriciteti të 

ndëpritet në – fabrikat, në shtëpitë e njerzëve, ose në sistemet e ndriçimit të rrugëve – 

duhet të prodhohet, transmetohet prej stacionit elektrik dhe shpërndaret tek 

përdoruesit. Dhe kjo nënkupton: “tregun e elektricitetitit”. Pjesa e shpërndarjes lokale 

e biznesit ruan të gjitha karakteristikat e monopolit të rregulluar, local e natyral. Këto 

karakteristika duhet të listohen këtu. Pyetja e re është nëse shpërndarja lokale e 

shërbime publike mund të funksionojë ndryshe sesa më parë. Për shembull, më mirë 

sesa të shesës elektricitetin tek konsumatorët, shteti mund të japë me qera linjat e saj 

ndaj furnitorëve, të cilët mund të konkurrojnë ndërmjet tyre për të shitur elektricitetin 

e tyre konsumatorëve (Stanciulescu 2002, 27-28).  

 

1. Tregu i Elektricitetit – Rasti i Rumanisë 

Siç u tha në “Politika Energjitike në Rumani për 2006 – 2009”, në fund të 2005, 

numri i konsumatorëve të energjisë ishte 8,600,000, ku 8,040,000 e të cilëve ishin  

konsumatorë shtëpiakë. Krijimi i një tregu funksionues të energjisë në Rumani ishte 

bazuar mbi supozimet e mëposhtme: 

                                                 
2 Shumë autorë kanë diskutuar privatizimin e dobive publike në shkrimet e tyre: Lord 1994 diskuton dhe 

analizon privatizimin vjetor mbi bazat e vendi – nga – vendi; Clarke dhe Pitelis 1993 diskuton çështjet 

politike dhe organizative lidhur me privatizimin në gjithë botën. 
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 Ristruktutimi i sektorit energjitik nga ndarja e prodhimit, transportit dhe 

aktivitetet e shpërdarjes/furnizimit; 

 Liberalizimi i tregut nga hyrja e ndihmave financiare të lira për transportin dhe 

shpërndarjen neto të punëve, lidhur me pranueshmërinë e konsumatorëve, 

konkurrenca e kujdesur në sektorët e shpërndarjes dhe prodhimit;   

 Zbatimi i një strukture tregtimi energjie koherente dhe transparente nga ana 

ligjore. 

 

 

Rumania adoptoi modelin e tregut të decentralizuar të energjisë elektrike, ku 

prodhuesit dhe furnitorët janë të lirë të realizojnë transaksionet e blerjeve-shitjeve të 

energjisë elektrike. Ky model tregu është gjetur mbi zhvillimin e marrëdhënieve 

bilaterale kontraktuale ndërmjet prodhuesve dhe furnitorëve me një rritje progresive 

të ndërhyrjes në tregun konkurrues. 

Rregullimi i aktiviteteve bazë të monopolit të zakonshëm (transporti dhe shpërndarja) 

u krye bazuar mbi parimet e transparencës, hyrja e paanshme tek rrjeti dhe njohja e 

kostove të justifikuara. 

Në fillimin e 2005 tarifat e rregulluara për përdorimin e rrjeteve janë llogaritur 

bazuar mbi metodologjitë e tipit-tavan. Aktualisht faza arrin takime të nevojave të 

gjera në këtë fushë, realizimin e integrimit të tregut kombëtar të energjisë elektrike të 

mundshme në nivelet krahinore dhe europiane. Tregu i elektricitetit është zgjeruar 

dhe përmirësuar me futjen e katër platformave të reja të transaksionit në 2005: 

Tregu i Ditës së Pasme; Tregu i Balancimit; Tregu i Përqendruar i Kontratave 

Bilaterale; Tregu i Përqëndruar i Çerifikatave Jeshile. Pjesa më e madhe e vendeve 

Europiane ka adoputar këtë model.  

Siç është shkruar në Politika Energjitike në Rumani për 2006 – 2009, promovuar nga 

Urdhri i Ministrit nr. 408/2006, çështjet kryesore në zhvillimin e Tregut Rumun të 

Shitjeve me Shumicë të Elektricitetit gjatë tetë viteve të fundit janë paraqitur më 

poshtë. Siç u tha dhe më sipër, të gjitha erdhën si rezultat i iniciativës së qeverisë 

rumune. Kjo nënkupton një ndikim të rëndësishëm të shtetit mbi tregun e energjisë 

dhe gjithashtu mbi politikat e çmimit për konsumatorët. 
 GD 365/1998 – monopoli i integruar vertikalisht – RENEL – është ndarje brenda 

shpërndarjes së ndarë midis shoqërive furnizuese (SC Electrica SA), dhe 

shoqëritë prodhuese (SC Termoelectrica SA dhe SC Hidroelectrica SA) ishin 

vendosur brenda një shoqërie të re – CONEL SA. Dy prodhues të tjerë elektrik 

ishin vendosur në mënyrë të ndarë (SN Nuclearelectrica dhe RAAN);  

 Transmetimi, administrimi i shërbimeve të sistemit dhe tregu janë të organizuar 

veçmas, brenda CONEL SA;  

 Marrëdhënia ndërmjet pjesëve brenda sektorit të elektricitetit janë vendosur 

bazuar mbi kontratat; 
 GD 122/2000 – tregu i elektricitetit i hapur tek 10%;  

 GD 627/2000 – shoqëria CONEL është shpërbërë;  

 Shtator 2000 – reklama e detyrueshme lokale e tregut të energjisë elektrike është 
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shpërndarë në Rumani, administruar nga OPCOM dhe organizuar duke u bazuar 

mbi modelin rezervë;  

 GD 1_42/2001 – SC Electrica SA u nda në 8 vartëse për shpërndarjen dhe 

furnizimin me elektricitet;  

 GD 1524/2002 – SC Termoelectrica SA u riorganizua në entitete të ndryshme 

ligjore të ndara për prodhim;  

 Korrik 2005 – modeli i ri i tregut është realizuar, bazuar mbi:  

 spot vullnetar i tregut, me oferta prej të dyja palëve dhe marrëveshje bilateral;  

 treg i detyrueshëm ekuilibrues, me TSO si një homolog të vetëm;  

 përgjegjësi financiare për ekuilibrimin janë caktuar për Palët e 

Përgjegjshme të Ekuilibrit (PPE); 

 GD 644/2005 – tregu i elektricitetit u hap tek 83.5%;  

 Nëntor 2005 – është realizuar tregu i çertifikatave jeshile; 

 Dhjetor 2005 – është realizuar tregu i përqendruar për kontratat bilaterale. 

 

Duke filluar nga 2006, të gjitha njësitë elektrike të shitjes me shumicë po shkojnë 

drejt tregut të centralizuar për kontratat bilaterale. Figura 1 përfaqëson strukturën e 

tregut të shitjes me shumicë të elektricitetit, siç njihet në Rumani. Përmbajtja e kësaj 

figure ishte subjekt për analizën në thelbin e Raportit për Monitorimin e Rezultateve 

të Tregut të Elektricitetit përgatitur në fund të simestrit të tretë të 2006.  

 

Figura 1. Struktura e tregut të shitjeve me shumicë të elektricitetit  

 
 

Siç paraqitet në figurën e mësipërme, tregu i shitjeve me shumicë të elektricitetit 

është ndarë në katër përbërës. Të gjitha janë realizuara nga Ministri i Ekonomisë dhe 

Tregtisë dhe gjithashtu nga Autoriteti Rregullator i Energjisë Kombëtare. 

Të dhënat statistikore (Vjetari Statistikor Rumun 2004, 573-574) në lidhje me 

kapacitetin e instaluar, prodhimin dhe konsumin e energjisë elektrike tregojnë 

dinamikën gjatë periudhës 1997 – 2004 ilustruar në Tabelën 1:  
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Tabela 1. Kapaciteti i instaluar, prodhimi dhe konsumi i energjisë elektrike  
 Njësia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Kapaciteti i 

instaluar i 

strukturave të 

prodhimit  

elektrik  

kW 22843 22557 22236 21905 20863 19659 19368 19626 

Prodhimi i 

energjisë 

elektrike 

(termo dhe 

fabrikat e 

fuqisë hidrike)  

kWh 57148 53496 50713 51935 53866 54935 56645 56482 

Konsumi i 

brendshëm 

bruto i 

energjisë 

elektrike  

Tonellatat e 

naftës në 

ekuivalencë 1526 1665 1503 1212 1172 1136 962 1320 

 

Aktualisht, sipas Projektit “Tregu i Elektricitetit”, struktura institucionale është 

përfunduar, duke përfshirë Operatorin e Tregut të elektricitetit, i cili duhet të 

funksionojë si centrali i energjisë kombëtare, shërbimet nevojiteshin për zbatimin e 

centralit rajonal të energjisë, i cili është ende në marrëveshje kontraktimi. 

Deri në hapjen e tij totale, tregu i elektricitetit konsiston si një treg i rregulluar dhe 

treg konkurrence. Sipas Vendimit të Qeverisë nr.644/2005 prej 2005, tregu i 

elektricitetit niveli i hapjes së tij ka qenë 83.5%. Mbi tregun e konkurrencës, është 

vendosur një çmim i lirë, bazuar në ofertë dhe kërkesë. Mbi tregun e rregulluar, 

çmimet dhe tarifat janë rregulluar nga Autoriteti Rregullator i Energjisë Elektrike 

(AREE), duke u bazuar mbi metodologjitë e tyre. 

Në lidhje me energjinë elektrike, sistemi i çmimit dhe tarifës ka zhvilluar një nga 

sistemet një-tarif, rregulluar nga konsumatorët final tek një sistem me çmimet në 

përputhje me aktivitetin dhe shërbimin, i aftë t‟i përgjigjet strukturës së re 

liberalizuese të sektorit. Çmimet e rregulluara do të administrohen që të jenë të 

përshtatshme për konsumatorët. Ato janë: 
1. Çmimet mbi tregun e liberalizuar (vendosur nëpërmjet mekanizmave të 

konkurrencës),  

2. Tarifat për shërbimet e rrjetit (transporti dhe shpërndarja),  

3. Çmimet e rregulluara bazuar mbi parimet e kostove të justifikuara dhe 

4. (pjesërisht e rregulluar) Çmimet e konkurrencës të sistemit të shërbimeve dhe 

ekuilibrimi i energjisë.  

 

Mbas realizimit total të hapjes së tregut, një karakteristikë e sistemit rregullator të 

adoptuar në Rumani është vendosja e çmimeve të blerjes së energjisë elektrike 

(prodhimi) për tregun e pranueshëm për konsumatorët nga AREE. Çmimi i energjisë 

elektrike ka patur një zhvillim rritës në lidhje me nevojën për rregullatorët të ngrijnë 
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çmimet, i cili reflekton kosto të justifikueshme të arsyeshme, sepse çmimi i naftës u 

rrit në nivelin ndërkombëtar dhe heqja progresive e subvencioneve direkte ose të 

tërthorta. 

Siç u tha në “Politika Energjitike në Rumani përr 2006 – 2009,” në 2005, çmimi 

mesatar i energjisë elektrike të shpërndarë ndaj konsumatorëve shtëpiak ishte 92.1 

Euro/ MWh. Asistenca sociale ishte kryer nëpërmjet një promovimi të tarifave të 

vetme kombëtare, me të njëjtën ofertë tarifash, të cilat buk i kushtonin rëndësi 

vendndodhjes gjeografike të konsumatorëve dhe tarifa progresive nga kanalet e 

konsumit për konsumatorët shtëpiak të cënueshëm (tarifat sociale). Vlera e ndihmës 

së tërthortë për 2004, ndërmjet tarifës sociale dhe tarifave të tjera për konsumatorët 

shtëpiak, ishte rreth 1,764 billion ROL (ROL nënkupton lei Rumun – monedha 

kombëtare rumune deri në 2005), llogaritur tek 7.5% e totalit të shitjeve të 

konsumatorëve shtëpiak. Një përshkrim i detajuar të tarifave për konsumatorët 

shtëpiak, fillimi i vlefshëm më 1 Dhjetor 2006 si i rregulluar nga AREE, është 

paraqitur në Aneksin 1. I gjithë informacioni në këtë aneks është në RON (emri i 

monedhës rumune të peshës; në përdorim që nga 2006; marrëdhënia me monedhën 

kombëtare është si më poshtë: 10,000 ROL = 1RON). Mund të vihet re që në 

Rumani, çmimi i energjisë për konsumatorët shtëpiak është i ulët në krahasim me 

vendet e tjera europiane, ndërsa çmimi për konsumatorët industrial është i 

krahasueshëm me çmimet e 25 vendeve të BE-së. Hapa të rëndësishme janë bërë në 

privatizimin e sektorit të shpërndarjes së eletricitetit: 
 S.C. Electrica Banat S.A. dhe S.C. Electrica Dobrogea S.A. – në Korrik 2004, 

marrëveshja e privatizimit u nënshkruan nga S.C. Electrica S.A. me Enel SpA – 

Itali. Procesi i privatizimit u përfundua në 28 Prill 2005 nga kryerja e 

transferimit të pronësisë prej 51% të aksioneve të kapitalit nga secila prej dy 

shoqërive tek Enel SpA.  

 S.C. Electrica Oltenia S.A. dhe S.C. Electrica Moldova S.A. – Marrëveshja e  

privatizimit e S.C. Electrica Moldava S.A. u përfundua nga S.C. Electrica S.A. 

me E.ON Energie – Gjermani 4 Prill 2005 dhe për S.C. Electrica Oltenia S.A. u 

përmbush nga S.C. Electrica S.A. me CEZ a.s. – Republika Çeke, 5 Prill 2005. 

Për S.C. Electrica Moldova S.A., transaksioni final u krye në 27 Shtator 2005 

dhe për S.C. Electrica Oltenia S.A., transaksioni i fazës para-përfundimtare është 

përfunduar dhe transaksioni i përfundimit do të jetë në progres (transferimi i të 

drejtave të pronësisë) me korporatën çeke CEZ.  

 S.C. Electrica Muntenia Sud S.A. – procesi i privatizimit po vazhdon, bazuar 

mbi strategjinë e privatizimit të shoqërisë.  Në përputhje me pjesëmarrjen në 

procesin e privatizimit, investitorët e interesuar ishin ftuar të paraqesin Shprehje 

Interesi brenda 15 Shtatorit 2005. Mbas kësaj date 10 shoqëritë kanë paraqitur 

Letër Interesi dhe në 2006, Komisioni për negociatat e zgjedhura e 8 

investitorëve të parakualifiuar për Listën e Shortit. Në Korrik  2006, 2 prej tyre 
Enel SpA Itali dhe Iberdrola SA Spanjë morrën pjesë në negociata. Mbas kësaj, i 

pari përfitoi një total pikësh më të lartë se sa i fundit dhe ishte deklaruar fitues. 

Gjatë ndjekjes së procesit, qeveria rumune, veçanërisht Autoriteti Kombëtar i 
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Aktiveve Shtetërore, filloi përgatitjen e Vendimit Qeveritar që përmbante 

procedurën për finalizimin e kontratës së Privatizimit Electrica Muntenia Sud. 

Në pjesën e parë të Janarit 2007, projekti i Vendimit Qeveritar ishte kompletuar 

dhe tani po i nënshtrohet për shqyrtim institucioneve të përfshira.  

 S.C. Electrica Muntenia Nord S.A., S.C. Electrica Transilvania Nord S.A., S.C. 

Electrica Transilvania Sud S.A. – strategjia e privatizimit ka qënë përgatitur dhe 

paraqitur për nënshkrim nga palët e përfshira.  

 

4. Tregu i Gazit  – Rasti i Rumanisë  
Gazi natyror është prodhuar tek puset. Sistemet e përfitimit të gazit, të cilat janë 

gazsjellës të vegjël, marrin gazin prej puseve tek gazsjellësi i madh, që do të niset 

drejt qendrave të populluara. Shpërndarja lokale e shërbimeve publike është e 

rregulluar si një monopol natyror. Si në rastin e shpërndarësit elektrik, asnjë nuk do 

të dyfishojë rrjetin aktual të shpërndarjes. Zakonisht, shpërndarësi lokal i gazit 

përpiqet të blejë prej prodhuesve, të blejë gazsjellës për të transportuar atë dhe më 

pas e shet këtë gaz tek konsumatorët e tij. Integrimi prej burimit tek konsumatori 

mund të ketë qënë modeli në të shkuarën, por po bëhet gjithnjë e më pak 

mbizotërues. Një industri komisionerësh mund të gjejnë gazin, transportojnë dhe 

garantojnë çmimin e drejtë për këta konsumatorë, të cilët nuk mund ta bëjnë vetë një 

gjë të tillë (Stanciulescu 2002, 132-135).  

Tregu i brendshëm i gazeve natyrore të Rumanisë konsiston tek:  
 Një segment konkurrence, duke përfshirë tregtimin e gazeve natyrore nëpërmjet 

komisionerëve dhe ndërmjet komisionerëve dhe konsumatorëve të përshtatshëm. 

Në segmentin e konkurrimit, çmimet janë vendosur lirisht, bazuar mbi kërkesën 

dhe ofertën. 

 Një segment i rregulluar, i cili përfshin aktivitetet e tipit të monopolit natyror 

dhe shpërndan një çmim rregullator bazuar mbi kontratat e strukuturës. Në lidhje 

me segmentin e tregut të rregulluar, sistemet e çmimit dhe tarifave janë 

rregulluar nga Autoriteti Kombëtar Rregullator në Sektorin e Gazit Natyror 

(AKRSGN), në përputhje me metodologjitë e tyre.  

 

Siç u përmend në “Politika Energjitike në Rumani për 2006 – 2009,” në fundin e 

2005, numri totali i konsumatorëve të gazit ishin 2,412,640, ku 2,345,853 e tyre ishin 

konsumatorë shtëpiak.  

Aktivitetet lidhur me segmentin e rregulluar përfshijnë: shpërndarjen e gazit tek 

konsumatorët me çmimet e rregulluara dhe në përputhje me strukturë-kontratat, 

menaxhimin e tregut të brendshëm dhe tregtar të ekuilibruar nga kontratat, 

transportin e gazit natyror, ruajtjen nëntokësore e gazrave, shpërndarjen e gazit, duke 

përjashtuar tranzitin brenda rrjeteve kryesore të specializuara (tranzit ndaj sjellësve 

kryesorë të specializuara është subjekti i rregjimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, 

mbi të cilat këto rrjete ishin ngritur). 

 Në mënyrë që të sigurohej një strukturë e rregulluar në lidhje me shpërndarjen e 

gazrave natyror të brendshëm dhe importuar në një ekspozitë dhe mënyrë 
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jodiskriminuese, funksioni i Operatorit të Tregut ishte rregulluar dhe organizuar 

brenda Zyrës së Gazit Kombëtar të Bukureshtit, prej strukturës Transgaz S.A. 

Medias.  

Tregu rumun i gazit u hap në mënyrë graduale:  
 Duke filluar nga 1 Korrik 2001, Rumania ka deklaruar një nivel të hapur të 

tregut të gazit prej 10% – nga akreditimi i numrit të 17 konsumatorëve të 

përshtatshëm;  

 Nga Janari i 2002, niveli i hapjes u rrit tek 25%, i cili paraqet një përshtatje të 

lartë me  dispozitat e Direktivës. Niveli real i hapjes (aktual), mbas realizimit të 

procedurave të akreditimit (1 Maj 2002), ishte vetëm 20% sepse numri i 

përdoruesve të akredituar ishte më i vogël se sa ishte vlerësuar. Rritja e nivelit të 

hapjes së tregut ishte bërë e mundshme në lidhje me lehtësimin e kritereve të 

përshtatshmërisë.  

 Nga 2005, niveli i hapur i tregut të gazit ishte rreth 50% e konsumit total. Duke 

filluar nga 1 Janari 2006, niveli i hapur i tregut të brendshëm të gazit ka qënë 

65% e konsumit total të brendshëm  dhe pritej që në Korrik 2007, niveli i hapur 

do të arrijë  75% të konsumit total të brendshëm.  

 

Struktura e Tregut të Brendshëm të Gazit Natyror 
Ka 4 prodhues të gazit natyror:  

 prodhues kryesorë kombëtarë  – Romgaz dhe Petrom (98% e prodhimit total të 

brendshëm ), dhe  

 prodhues privat – Amromco dhe Wintershall  

 54 furnitorë 

 28 shpërndarës (dy prej tyre – Distrigaz Sud dhe Distrigaz Nord – kanë 97% të 

aksioneve të tregut)  

 mbi 500 konsumatorë të përshtatshëm (49% e konsumit total)  

 operatorët e sistemit të rezervës  

 1 operator i sistemit të transportit dhe importimit të gazit natyror (3 liçenca)  

 

Në përputhje me premtimet e bëra në procesin e integrimit në Bashkimin Europian si 

dhe me Memorandiumin e përfunduar në 2005 ndërmjet Qeverisë Rumune dhe 

Fondit Monetar Ndërkombëtar, çmimi mesatar i gazit për  2005 ishte 90/1000 dollar, 

një çmim, i cili mbulon kostot dhe stimulon investimet  në këtë sektor. Çmimi i 

rregulluar përfundimtar është llogaritur nga AKREE, në përputhje me koston e 

blerjes së gazit, duke llogaritur një mesatare ndërmjet çmimit të gazit të brendshëm 

dhe çmimit të gazit të importuar. 

Justifikimi i çmimeve të rregulluara dhe tarifave është bazuar mbi lidhjen e kostos së 

justifikuar nga operatorët e shpërndarjes së gazit. Çmimet e rregulluara 

përfundimtare për shpërndarjen e gazit natyror mbulojnë të gjitha kostot e shkaktuara 

nga furnizimi i gazit natyraor deri tek konsumatori. 

Në 2005, krahasuar me 2004, çmimi final i gazrave natyror është rritur nga një 

mesatare prej 35% për të gjithë llojet e përdoruesve, i cili do të sjellë futjen e një 
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sistemi të ndihmës sociale për kategoritë e njerzëve në disavantazh, të cilët përdorin 

gazin natyror për ngrohje. Në databazën zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe 

Tregtisë, siç tregohet në Figurën 2, çmimi i gazit natyror për konsumatorët shtëpiak 

dhe industrial është më i ulët në Rumani se sa në vendet e tjera europiane. 

Në 2000, Rumania nisi procesin e ristrukturimit në industrinë e gazit, me qëllimin 

për të zëvendësuar sistemin e vjetër të organizimit bazuar mbi integrimin vertical, me 

një sistem të karakterizuar nga ndarja vertikale. 

 Në përputhje me sistemin e ri, transporti nëpërmjet gazsjellësve dhe shpërndarësve 

nuk është më i menaxhueshëm nga një shoqëri e integruar, tip – monopoli. 

Megjithëse integrimi vertikal i industrisë së gazit natyror nuk është i nevojshëm ndaj 

konsumatorëve dhe prodhuesve (duke ndihmuar këtë të fundit të ul risqet e 

investimeve të reja), kjo përgjithësisht kufizon zhvillimin e ambjentit të 

konkurrencës dhe të hyrjes së lirë në tregje. 

 

Figure 2. Çmimet mesatare të gazit natyror për konsumatorët shtëpiak në Europë 

(Q4 2006)  

 
Ndarja vertikale e monopoleve nuk krijon konkurrencë nga vetja por gjithashtu 

transparencë administrative. Në 2001, brenda strukturës administrative të Tavolinës 

Kombëtare të Transgaz S.A. ishte krijuar, me qëllimin e furnizimit të procesit të 

shpërndarjes së burimit, një “shportë gazi”. 

Në 2002, numri i furnizuesve të gazit të licenuar të tregut të shitjeve me shumicë u 

rrit deri në 23 në Rumani, pjesa më e madhe e tyre u bënë shoqëri të ndërmjetme të 

pavarura; dukshëm konkurrues, roli i këtyre ndërmjetësve kishte shtrirjen e madhe të 

pavend, ku si kontributi i tyre ishte rritja e likuiditetit të tregut.  Autoriteti Kombëtar 

Rregullator i Gazit (AKRG) u krijua në përputhje me dispozitat e Direktivës 

Europiane Për Gazin. Parimi bazë i vendimit të aktivitetit të kësaj njësie është që 

rregullatori duhet të jetë i pavarur. 

Megjithatë prirja e tregjeve Europiane është drejt përdorimit të tarifave të ndryshme 
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bazuar mbi tipin e konumatorit. Burimi kryesor për shtrembërimin mbi tregun e gazit 

rumun ishte politika e çmimeve të ulëta artificiale për familjet (në krahasim me 

industrinë), e cila së bashku me problemet e borxheve ishte drejtuar tek 

dekapitalizimi i rregullt i shoqërive prodhuese. Rumania filloi reformën e vënies së 

çmimit në 2001, nga pritja e niveleve të çmimit përdorur për konsumatorët shtëpiak 

dhe industrual, me një vlerë prej 82.5 $/1000 metër kubik; kjo çon drejt një rritje të 

rëndësishme të çmimit të gazit për popullatën dhe uljen e çmimit në industri. Por 

reforma e vendosjes së çmimit do të kryhet në një mënyrë të tillë për të arritur një 

bashkim progresiv të çmimit të gazit vendas tek niveli ndërkombëtar (ilustruar nga 

një kontratë afatgjatë import-eksporti përdorur nga vendet e Europës Perëndimore), 

sepse në një ekonomi prodhimi dhe konsumi efikas i energjisë, çmimi relativ i 

energjisë nevojitet të jetë në një nivel, i cili mund të sigurojë gjetjen e kostove të 

prodhimit dhe shpërndarjes si dhe amortizimin e paisjeve.   

Çmimi i energjisë është i përcaktuar nga tregu sundues (për gazin, çmimi i naftës të 

papërpunuara, bazuar mbi atë që çmimi i gazit është indeksuar). Duke mbajtur 

hendekun ndërmjet çmimit të brendshëm dhe atij të përdorur nga tregjet e jashtme 

kërkohen subvencione të mëdha, inkurajonë shpërdorimin e konsumit dhe 

joefikasitetin e prodhimit. Rumania është për të reduktuar këtë hendek ndërmjet 

çmimeve. Subvencionet e tërthorta duhet të hiqen progresivisht me aplikimin e 

tarifave të ndryshme në përputhje me tipin e konsumatorit dhe zgjidhjen e lidhjes 

teknike (tek SNT ose rrjeti i shpërndarjes). Megjithatë nuk është diçka e kërkuar nga 

Direktiva e Gazit, privatimi është parë si një përbërës i reformës së sektorit të gazit, 

dhe “Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Sektorit të Energjisë 2001 – 2004” e 

shikon privatizimin si një instrument i nevojshëm për të krijuar një nivel të caktuar 

konkurrence mbi tregun e energjisë. Procesi i privatizimit të sektorit të gazit është 

veprues. Në pesë vitet e fundit, disa ndryshime ndodhën në këtë treg, siç tregohet më 

poshtë, por janë ndryshime të shumta kryesore, të cilat mund të ndodhin në vitet e 

ardhshme. 

S.N.P. Petrom S.A. – mbas realizimit të të gjitha fazave të negociatave me çdo 

ofrues, në Korrik 2004 Petrom negocioi Marrëveshjen e Privatizimit me OMV, dhe 

lidhja u mbyll në Dhjetor 2004. S.C. Distrigaz Nord SA dhe S.C. Distrigaz Sud S.A. 

mbylli transaksioni me  Gaz de France për SC Distrigaz Sud SA në Maj 2005, dhe 

për SC Distrigaz Nord SA në Qershor 2005 me EON Ruhrgas. S.N. Romgaz S.A. – 

procesi i privatizimit u krye me ndihmën e këshilltarëve ndërkombëtarë.  

Në Tetor 2006, qeveria Rumune vendosi të ndalojë procesin e privatizimit në sektoret 

e gazit dhe energjisë. Ata donin të shqyrtonin gjendjen e proceseve të privatizimit 

dhe gjithashtu të përcaktojnë strategjinë e re për sektorin e energjisë, duke mbajtur 

parasysh strategjinë e BE-së në këtë zonë dhe gjithashtu strategjinë e Federatës së 

Ukrainës dhe Rusisë. 

 

5. Vështirësitë Kryesore në Sektorët Rumun të Energjisë dhe Gazit  
Vështirësia kryesore në sektorët rumunë të energjisë dhe gazit është niveli i lartë i 
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borxheve. Forcimi i disiplinës financiare në sektorin e sipërmarrjes është parë si 

thelbësor jo vetëm për krijimin e ekonomisë së tregut, por gjithashtu për 

konsolidimin e stabilitetit makroekonomik. Pavarësisht nga progresi i 

konsiderueshëm në tre vitet e fundit, pjesa më madhe e sektorit të sipërmarrjeve 

shtetërore mbeten jofitimprurëse dhe të pa ristrukturuara, dhe varen mbi 

subvencionet gati fiskale në formën e jopagesës së shërbime publike dhe taksave për 

të vazhduar veprimtarinë. Borxhet shpesh shfaqen në lidhjet qarkore, me sipërmarrjet 

publike duke shkaktuar borxhe tek shoqëritë e shërbimeve publike, borxhe të 

shoqërisë së shërbime publike tek shoqëritë e energjisë dhe borxhet e shoqërisë së 

energjisë tek furnizuesit (për shembull tek burimet e pashtershme).  

Rritja e borxheve të sipërmarrjes shtetërore shkaktohen nga një sërë arsyesh:  
 Ulja e likuiditetit në mungesë të disiplinës së pagesës. Sipërmarrjet publike provojnë 

një rënie të fortë në likuiditet si pasojë e kërkesës të kontraktuar kishin prerë kalimin 

vijues dhe kreditë direkte. Ambienti i detyrimit të dobët kontraktor dhe qeverisja e 

përbashkët e varfër, pjesa më e madhe e sipërmarrjeve përgjigjen nga drejtimi tek 

shkëmbimi dhe borxhet më mirë se sa ristrukturimi. 

 Privatizimi i zgjatur. Menaxherët e sipërmarrjeve që mbeten në gazsjellës për  

privatizim për periudha të gjata kohe kanë një iniciativë shumë të vogël për të ulur 

borxhet. Në Rumani, firmat nën axhendën e autoriteteve të privatizimit kanë fituar 

gjendje të mbrojtur prej kreditorëve.  

 Subvencione implicite nga shteti. Shteti kontribuoi për rritjen e borxheve duke 

pranuar pagesa jomonetare takse, duke përdorur kompensime takse në prokurim dhe 

duke toleruar pagesën e borxheve. Këto praktika kanë qënë mbizotëruese tek të 

gjitha nivelet e qeverisë shtetërore dhe lokale, si dhe shoqëritë shtetërore të 

shërbimeve publike. 

 Efektet zinxhir. Struktura industriale, e trashëguar prej periudhës së Çausheskut, ka 

lidhje të forta vertikale si rezultat i politikave izoluese. Madje për sipërmarrjet 

fitimprurëse në zinxhir, ekzistonin mundësi të pakta për të vepruar në të holla nëse 

partnerët kryesorë tregtarë riklasifikonin marrëveshjet e pagesës. Ky është 

veçanërisht rasti ku janë të përfshirë shoqëritë e sektorit energjitik; për shembull 

shoqëritë e shfrytëzimit të mineraleve kompensojnë faturat e shërbimeve publike me 

shpërndarje qymyri.   

 

Gjatë tre viteve të fundit, borxhet totale në Rumani mbetën shumë të larta, sa 40% e 

PBB-së, pavarësisht nga disa suksese për sa i përket të borxheve të SPSH 

(Sipërmarrjeve me Pronësi Shtetërore). Nga llogaritja e borxheve të ndër-

sipërmarrjes për gjysmën e borxheve totale, rezulton se rreth 40%  e tyre janë borxh 

ndaj furnizuesve të energjisë. Borxhet e fondeve të buxhetit qendror dhe sigurisë 

sociale llogariten sa një e treta e totalit. Borxhet nga bankat janë të ulëta, rreth 4% e 

totalit të borxheve në 2003, duke reflektuar një reformë të suksesshme të sektorit 

bankar. Borxhet tek kreditorët e tjerë, kryesisht borxhet e pagave, llogariten rreth 

12% e totalit dhe mbeten relativisht të ulta në krahasim me ekonomitë e tjera në 

tranzicion. Informacioni mbi borxhet e autoritetit lokal është e vështirë të sigurohet 
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dhe nuk është i përfshirë në totalin e mësipërm. Një studim i fundit i financuar nga 

USAID sygjeron se borxhet e autoriteteve lokale mund të llogariten jo më shumë se 

1–2% e PBB. Borxhet e ndër-sipërmarrjes janë ngritur vendosmërisht, pjesërisht si 

rezultat i grumbullimit të shtimit dhe penaliteteve. Borxhet e sektorit publik u rritën 

befas në 2002 dhe qëndruan afërsisht të pandryshuara në 2003. Borxhet tek bankat 

kanë vazhduar të bien. Borxhet e pagës gjithashtu duken se janë bërë më pak një 

problem, pjesërisht si rezultat i ristrukturimit të sipërmarrjeve të pronësisë shtetërore. 

Me një shikim të parë, mund të duket që përqindja e borxhit, e llogaritur nga sektorët 

privat befas është rritur, ato të sektorit të përzier shtetëror kanë rënë dhe gjithsej 

sektori i pronësisë shtetërore mbeti mjaft konstant. 

Problemi i borxheve ështe përqendruar në sektorin e energjisë. Disiplina e pagesës së 

konsumatorëve ka qënë e dobët, veçanërisht në sektorin e ngrohjes, ku furnitorët janë 

të ndaluar nga ligji për prerjen e saj ndaj konsumatorëve në sezonin e ngrohjes. Kjo 

ka kontribuar tek gjendja e dobët financiare e sektorit, kur në të shkuarën, çmimet 

kanë qënë rregulluar administrativisht poshtë kostove të prodhimit. Për më tepër, 

megjithëse familjet janë bërë relativisht të besueshëm në pagesën e elektricitetit dhe 

gazit, sipërmarrjet dhe qeveritë lokale janë disiplinuar më pak. Humbje të mëdha 

vijnë nga sipërmarrjet publike, të cilët janë paguesit më të keqij. Përpjekjet e 

shpërndarësve për prerjen e furnizimit me energji shpesh janë frenuar nga 

konsideratat politike dhe sociale dhe në disa raste nga nevoja për të mbajtur një nivel 

minimum teknologjie të furnizimit (për shembull, për të parandaluar fikjen e 

përhershme të kaldajave të mëdha). 

Megjithëse borxhet tek sektori i energjisë janë të mëdha rreth 6 – 7% e GDP, 

problemi është akoma i rëndësishëm. Në sektorin e shpërndarjes së gazit, 

sipërmarrjet shtetërore përbëjnë rreth 45% të totalit të llogarive të vonuara të 

pagueshme, ndjekur nga Termoelectrica, prodhuesi më i madh i nxehtësisë, dhe 

fabrikat e mishëruara të energjisë, llogaritjet për to të jenë 25%. 50 sipërmarrjet më të 

mëdha në borxh tek shoqëritë e shpërndarjes së gazit llogariten rreth 30% e borxheve 

totale (duke përjashtuar shoqëritë e ngrohjes). Në sektorin e electricitetit ,30 debitorët 

më të mëdhenj të Electrica përbëjnë  rreth 20% të borxhit total. Në të njëjtën kohë, 4 

debitorët më të mëdhenj midis shoqërive të shpërndarjes së nxehtësisë kanë 

akumuluar borxhe për 9.5 trillion lei tek Termoelectrica, ose 170% e xhiros në 2003. 

Kjo ka çuar në një zinxhir kompleks borxhesh në sektorin e energjisë me shoqëritë e 

ngrohjes në borxh tek Termoelectrica, Termoelectrica në borxh tek shoqëritë e gazit 

dhe elektricitetit dhe shoqëritë e  energjisë në borxh tek buxheti. Nevoja për të shlyer 

borxhet e shoqërive të shërbimeve publike para privatizimit ka qënë një nga sfidat 

kryesore për përpjekjet e privatizimit në sektor. Instrumenti i politikës kryesore i 

drejtuar tek borxhet e sektorit të energjisë ishte një prerje e energjisë për mospaguesit 

e gazit dhe elektricitetit. Kërcënimi i besuar i ndëprerjes ka qënë relativisht i 

suksesshëm në nxitjen e një numri shumë të madh shoqërish debitore të paguajnë 

faturat e tyre aktuale. Përqindja e grumbullimit të dy shpërndarësve të gazit ka pasur 

rritje prej 87% në 2000 në 99% në 2003, me pjesën më të madhe të pagesave në para 
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në dorë.  Përqindja e grumbullimit për Electrica ka pësuar rritje prej 82% tek 98%. 

Rreziku që shoqëritë devijojnë pagesat janë adresuar nga pagesa direkte të 

shërbimeve publike prej buxhetit. Sipas marrëveshjes së re, politika e prerjes do të 

vazhdojë, por në paralel me një përshpejtim në privatizimin e sektorit. Diskutime me 

investitorët potencialë janë realizuar për të forcuar rregulloret për të rritur 

grumbullimin dhe aftësinë e shoqërive për mënjanimin e mospagimit. 

Në sektorin e ngrohjes, realizimi ka qënë më pak i bindshëm. Grumbullimet kanë 

qënë të pakta duke treguar në këtë mënyrë politikat e ndryshueshme qeveritare dhe 

paaftësinë e shpërndarësve të ngrohjes për të stakuar konsumatorët. Norma e 

grumbullimit për Termoelectrica ngrohje ishte vetëm 83% në 2003. Përpjekje të 

shumta janë bërë për të përmirësuar situatën aktuale të sektorit të ngrohjes, duke 

përfshirë rritjen e çmimit të ngrohjes për prodhuesit ndaj kostos së prodhimit (nga 

58% në 2000 në mbi 90% në 2003). Subvencionet për familjet dhe prodhuesit e 

ngrohjes janë planifikuar shumë mirë dhe bërë më shumë realiste. Në disa raste, 

subvencioni që u tha që do të paguhej nga autoritetet lokale tek prodhuesit e ngrohjes 

tejkaloi të ardhurat e tyre vjetore dhe nuk mundi të zbatohej. Pavarësisht nga këto 

përpjekje, sistemi i ngrohjes mbeti gjatë inefikas, me fabrika ngrohje vepruese tek 

nivelet e ulta të efikasitetit dhe rrjetet e shpërndarjes me humbje të larta në dalje (më 

lart se 40%). Në Maj 2004, qeveria aprovoi një strategji për sektorin e ngrohjes në 

këshillim me Bankën  Botërore. Kjo strategji përfshin një ndryshim tek kontratat ose 

konventat e ngrohjes me familjet individuale, instalimi i valvulave termostatike dhe 

matësit e ngrohjes, dhe futja e strukturave të tarifës së ndarë. Si shtesë, subvencionet 

dhe shpërndarjet e naftës nga shoqëritë me pronësi shtetërore janë futur gradualisht 

për fabrikat e ngrohjes, së bashku me masat për të ndihmuar familjat e pakta të 

mbetura të fikin sistemet e tyre individuale të ngrohjes. 

Të tjera vështirësi kryesore mund të përfaqësohen, nga fakti që grupet e 

termoenergjisë në Rumani janë instaluar ndërmjet 1970 dhe 1980, dhe kanë tejkaluar 

ciklin normal të jetës. Në lidhje me njësitë e hidroenergjisë, 37% e tyre kanë 

tejkaluar ciklin e tyre normal të jetës. Në vitet e fundit, disa kapacitete janë 

reabilituar, duke arritur tek 25% e totalit të hidroenergjisë së instaluar, që është rreth 

900Mw. Rrjetet e shpërndarjes elektrike (RESH) përfaqësojnë një shkallë të lartë 

përdorimi fizik dhe moral. Megjithatë në 2004, konsumi vetjak teknologjik brenda 

RESH (duke përfshirë humbjet) ndoqi një prirje zbritëse, ishte 12.6 mbi mesataren 

krahasuar me 7.3% e mesatares së BE. 

Në industrinë e gazit, rreth 69% e Sistemit Kombëtar të Transportit të Gazit tejkaloi 

jetëgjatësinë normale. 25% e mjeteve rregulluese dhe njësive të matjes kanë vepruar 

për më shumë se 25 vjet. Rrjetet e shpërndarjes së gazit përfaqësojnë një përdorim të 

lartë të tubave dhe lidhjeve, rreth 40% e tyre kanë tejkaluar jetëgjatësinë normale. 

Karakteristike është rritja e varësisë mbi importet e hidrokarbonit, veçanërisht në 

sektorin e gazit, ku ekziston vetëm një furnizues dhe efikasitet i ulët në zinxhirin 

prodhim-transport-shpërndarje-konsumatori final. 

Sektori i prodhimit të elektricitetit është organizuar në përputhje me rrugën 
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teknologjike, me shoqëritë e energjisë të pronësisë shtetërore, i stërvitur nën presion; 

shtrembërimet në çmimet tek konsumatorët final dhe një pjesë e prodhuesve të 

elektricitetit nuk përmbushin kërkesat ambientale të BE. 

 

6. Zgjidhje të rekomanduara  

Në 2003, Rumania nënshkroi memorandumin e Athinës me objektiv krijimin e 

tregjeve rajonale elektriciteti dhe gazi në Europën Jug-Lindore, bazuar mbi parimet e 

tregut të brendshëm energjitik. Në sektorin e elektricitetit, adoptimi i Ligjit të 

Elektricitetit është një zhvillim i mirëpritur. Megjithatë mbetet të implementohen 

rregullat në sektorin e gazit. Në të njëjtën kohë, Rumania ka zbatuar masa të 

parapërgatitjes për tregun e brendshëm energjitik nëpëmjet ristrukturimit, duke 

përfshirë privatizimin, rritjet e çmimit, rradhitja me acquis dhe forcimi i  kapacitetit 

institucional. Ristruktutimi aktual i sektorëve të gazit dhe elektricitetit, veçanërisht 

privatizimi, nuk është realizuar ende. Gjatë periudhës së tranzicionit, përpjekje shtesë 

janë realizuar për të bërë sektorët e energjisë më shumë konkurrues, veçanërisht për 

grumbullimin e faturës dhe uljen e borxheve. Megjithatë, Rumania duhet ë vazhdojë 

ristrukturimin e industrisë së qymyrit duke ndjekur uljen e aktiviteteve të 

shfrytëzimit minerar. Gjithashtu, legjislacioni duhet të mbajë parasysh dispozitat në 

acquis të ri dhe të drejtojë çështjet si ndërmjet degëve jo ligjore, ndërhyrja ndaj rrjetit 

dhe rezervës, roli i rregullatorit, dhe hapja totale e tregut në 2007.  Gjithashtu është 

thelbësore që dy njësitë kombëtare rregullatore të reja (AKRE dhe AKRSG) të kenë 

rritjen e kapaciteteve të tyre administrative dhe pavarësinë e tyre.  

Sektori rumun i elektricitetit po kalon shpejt nga i planifikuar qendror dhe i 

kontrolluar nga ana qeveritare tek një strukturë më shumë e ndryshueshme dhe e 

orientuar ndaj tregut. Kjo reflekton përpjekjet për të reformuar joefikasitetin dhe 

keqorientimin e politikave të centralizuara shtetërore të së shkuarës së Rumanisë dhe 

etjen e saj për të përfituar avantazhe të plota nga kapitali njerëzor, burimet natyrore 

dhe pozicioni gjeografik strategjik kombëtar, i cili do t‟i japë mundësi Rumanisë si 

një lojtar kyç në zhvillimin në tregun e energjisë së Europës Juglindore. 

Hapa të reja duhet të ndërmerren për të hapur tregjet, duke mbajtur në konsideratë 

programin e përballuar për krijimin e komunitetit të energjisë (elektricitetit dhe gazit) 

në Europën JugLindore. 

Ne mund të propozojmë disa zgjidhje shkencore dhe gjithashtu praktike për kalimin e 

periudhës tranzitore në sektorin rumun të energjisë dhe gazit. 

1. Përcaktimi i marrëdhënies ndërmjet kontratave dhe tregjeve të së sotmes- 

së ardhmes nga zhvillimi i mekanizmit të balancimit (kërkesa – oferta në kohë 

reale)  

Mekanizmi i ekuilibrimit është një mjet tregu, që punon në përputhje me rregullat e 

tregut, me qëllimin për të kontribuar tek siguria e sistemit të energjisë dhe të sigurojë 

një çmim referencë për rregullimin e disekuilibrave. 

Rrjeti i energjisë është i prekur vazhdimisht nga një shkallë faktorësh të 

paparashikuar, që mund të përçajnë ekuilibrin ndërmjet kërkesës dhe ofertës për 
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elektricitet dhe gaz. Këto janë kompensuar kryesisht nga sistemet e kontrollit 

automatik, të cilat janë instaluar direkt tek lehtësitë e prodhimit.  Megjithatë, disa nga 

shumë prej faktorëve të paparashikuar mund të jenë të rëndësishëm (p.sh ulja e 

papritur e lehtësisë së prodhimit). Rivendosja e ekulibrit ndërmjet kërkesës dhe 

ofertës për elektricitet është e nevojshme për një rezervë energjie në kohë reale. Kjo 

rezervë përfitohet duke u bërë thirrje  prodhuesve dhe konsumatorëve të lidhur tek 

rrjeti të modifikojnë programin e veprimit në njoftimet e shkurtra. Ky është roli i 

“mekanizmit të balancimit” të futur nga RTE (Réseau de Transport d‟Electricité) në 

2003, mbas aprovimit të projektit të tij nga Komisioni Rregullator i Energjisë. 

Rumania duhet të ndjekë eksperiencat e Britanisë së Madhe, Francës, Spanjës dhe 

Zvicrës.  

2. Zhvillimi i një kapaciteti të detyruar – ose mekanizma mbështetjeje të 

investimeve të tjera  

Fuqia energjitike e Rumanisë (furnizuesi kryesor total per njësi të GDP) dhe fuqia e 

gazit serrë (GHG) (nxjerrja e CO2 per njësi të GDP) janë më të lartat në rajon dhe 

janë rreth 5 deri 10 herë më të larta se BM, Francë, Gjermani ose Shtetet e Bashkuara 

të Amerikës. Përdorimi jo i duhur i energjisë ekziston në të gjithë sektorët e 

ekonomisë, i dukshëm në sektorin industrial, i cili llogarit më shumë se 60% të 

konsumit të energjisë, por vetëm 33% të GDP-së. Një pjesë e madhe, një fuqi kaq e 

lartë në Rumani është pasojë e mplakjes së paisjeve dhe teknologjive të vjetra dhe 

është një pengesë për të përmirësuar konkurrencën e industrisë rumune. Kjo 

nënkupton që ekziston një mbështetje e fortë për investimet për të ndërtuar një 

mekanizëm efektiv dhe efikas.  

3. Përcaktimi i marrëdhënies ndërmjet rumunëve dhe operatorëve të tjerë të 

tregut.   

Rumania planifikon të bëhet një eksportues i madh rajonal i elektricitetit për në 

vendet fqinje; ku tregu i mundshëm përfshin Greqinë, Turqinë dhe Italinë. Zhvillimi i 

tregut rajonal të energjisë fikson tre çelësa të ndryshimeve për  Rumaninë:  
 lëvizja e realizueshmërisë ekonomike dhe financiare të industrisë së energjisë pa 

mbështetjen e qeverisë;  

 sigurimi i reformës institucionale përmes zhvillimit të industrisë së 

tregtimit/ristrukturimit dhe rregullimit; dhe 

 vënia në lëvizje e financave për investime.  

 

4. Zhvillimi i një mekanizmi për mborjtjen e konsumatorëve vendas në 

kontekstin e liberalizimit të tregut të energjisë  

Qeveria Rumune duhet të mbështesë konsumatorët vendas dhe veçanërisht njerëzit e 

varfër me të ardhura të ulta. Kjo nënkupton se një politikë sociale koherente është e 

nevojshme për të zvogëluar ndikimin e fortë të liberalizimit të tregjeve të energjisë 

dhe gazit. 

5. Bashkëpunimi me vendet e tjera në zhvillimin e metodologjisë të tarifës së 

transmetimit ndërkufitare të përbashkët  

Sistemet e transmetimit janë një lidhje thelbësore ndërmjet prodhuesve dhe 
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konsumatorëve të energjisë elektrike brenda Europës. Me rritjen e konkurrencës në 

tregun europian të elektricitetit, kostot dhe çmimet e sistemit të transmetimi duhet të 

identifikohen në mënyrë të duhur kur lidhen me kalimet e kufinjve. 

Kalimet e kufinjve të elektricitetit janë me interes vetëm tek pjesëmarrësit e tregut, 

kur kapaciteti i disponueshëm i transmetimit është i gatshëm të angazhohet në lidhjet 

tregtare. 

Ky “kapacitet i disponueshëm transmetimi” mund të kërkojë linja të kushtuar atyre si 

dhe paisje të mëdha. Me fjalë të tjera, kalimet kufitare përfshijnë kostot e kapitalit 

dhe operacionale. Këto kosto gjithashtu mund t‟i ngarkohen përdoruesve të rrjetit në 

vendin ose pjesëmarrësve të tregut që përfitojnë prej kapacitetit të disponueshëm të 

transmetimit ndërmjet vendeve dhe brenda vendit. 

Ka shumë iniciativa të tjera në lidhje me sektorin e energjisë dhe gazit; midis tyre: në 

sektorin e energjisë, tarifat e energjisë do të pësojnë një rritje në kohë për të 

mbështetur financimin e investimeve; në sektorin e gazit, sfida kryesore është të 

rriten tarifat për të reflektuar çmimet e kufitarëve; në sektorin e gazit, do të nevojitet 

një ristrukturim i gjerë, një rritje e madhe e çmimeve është e nevojshmë që të arrijë 

barazinë me importin. Planifikimi i rrjetave të sigurisë sociale për gazin dhe ngrohjen 

do të nevojiten shtesë duke financuar për lehtësimin e rreziqeve të  gjendjes; pjesë e 

uljes së financës mund të jetë mosmbyllja drejt racionalizimit të subvencionit të 

përgjithshëm aktual tek sektori i ngrohjes së krahinës. Veprimi i qeverisë është 

kërkuar, përmes lejimit të moslidhjes së SPSH (sipërmarrjet e pronësisë shtetërore) 

dhe drejt zhvillimit të një politike industriale për ristrukturimin/privatizimin e tyre. 

Duhet vazhduar rruga për implementimin e  rritjes  së çmimit, rritje, që konsiderohet 

e nevojshme në energji dhe gaz si dhe vendosja e tarifës në baza afatgjata (shiko 

Aneksin 1). Në lidhje me ristrukturimin e industrisë, sfida përfshin nevojën për të 

tregtuar subvencionet e prodhuesve dhe nevojën për të futur sektorin privat në 

“jopakon” e strukturës së gazit. Mbyllja e njësive prodhuese termale të 

pashëndetshme dhe implementimi i reformave institucionale, së bashku me 

ndërmarrjen e investimeve të nevojshme, duhet të sjellë një çmim të brendshëm 

energjie konkurrues si dhe mundësi eksportimi.  

Këto zgjidhje përkojnë pjesërisht me ato që vijnë prej prespektivës makroekonomike: 

zbatueshmëria financiare e industrisë mund të ulë defiçitin gati fiskal të sektorit 

energjitik dhe mund të mbështesë stabilitetin e rritur makroekonomik; reforma 

institucionale duhet të lejojë rritjen e efikasitetit në industrinë energjitike, i cili nga 

ana tjetër duhet të mbështesë konkurrencën e rritur të industrisë rumune; sigurimi i 

financave dhe ndërmarrja e investimeve mund të përmirësojë sigurinë e furnitorit 

energjitik, një parakusht për rritjen e GDP. 

 

7. Objektivat dhe Drejtimet Kryesore për Sektorët Rumun të Gazit dhe 

Elektricitetit  
Hyrja e Rumanisë në BE implikon një pjesëmarrje aktive në politikën e përbashkët 

energjitike. Sipas rrethanave, tre objektiva kryesore duhet të adoptohen:  
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1. rritja e sigurisë së furnizimit të energjisë ,  

2. rritja e konkurrencës në sektorin e energjisë, dhe    

3. ulja e ndikimit ndaj mjedisit.  

 

Duke patur parasysh këto objektiva, drejtimet e mëposhtme duhet të konsiderohen si 

prioritetet kryesore – mbajtja e sovranitetit kombëtar kundrejt burimeve kryesore të 

energjisë; mbajtja e varësisë së importit tek nivele të pranueshme; shumëfishimi i 

burimeve furnizuese dhe zhvillimi i rrjeteve të transportit; përmirësimi i efiçencës 

energjitike në zinxhirin prodhim-transport-konsumatori final; vazhdimi i programit 

nuclear, që do të thotë investime në kapacitet e reja prodhuese për të garantuar 

sigurinë nukleare dhe rezervat e mbetjeve radioaktive, në përputhje me rregullat 

ndërkombëtare (programi i energjisë nukleare është parë si mënyra më efektive për 

uljen e varësisë energjitike të Rumanisë); promovimi i projekteve të ndërlidhjeve 

kufitare në energjinë elektrike, naftës bruto dhe fushës së gazit, interes i veçantë i 

duhet dhënë  Projekteve NABUCCO dhe Constanta-Trieste; promovimi i energjisë  

bazuar mbi burimet e rigjeneruar (nga 2010, elektriciteti i prodhuar nga burimet e 

rigjeneruara duhet të arrij  33% të konsumit të brendshëm të elektricitetit).  
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8. Përfundime  
Në Rumani, reforma e sektorit të elektricitetit është në rrugë. Rumania ka bërë një 

progres shumë të madh në demonopolizimin e sektorit të elektricitetit dhe ndarja 

ekonomike dhe ligjore e aktiviteteve të prodhimit, transmetimit, shpërndarja dhe 

furnizimi i elektricitetit. Shoqëritë kryesore në sektor janë shtetërore, të cilat 

kufizojnë nivelin e konkurrencës në tregun e elektricitetit. Që në 2004 nëpërmjet 

Strategjisë Kombëtare të Rumanisë për zhvillimin e Sektorit të Energjisë në qëllime 

afatmesme për përshpejtimin e privatizimit në sektorët e prodhimit dhe shpërndarjes 

së elektricitetit, aktiviteti i shpërndarjes u privatizua plotësisht, si dhe rreth 25-40% e 

prodhimit të energjisë në fabrikat e fuqisë termale. 

Në të njëjtën kohë, struktura institucionale dhe rregullatore ka qënë krijuar për t‟u 

rradhitur tek kërkesat e BE-së për futjen e mekanizmave të tregut në sektorin e 

elektricitetit dhe zhvillimin e marrëdhënieve tregtare në tregun e elektricitetit. 

Në kontekstin e integrimit të Rumanisë në BE, është e nevojshme të vazhdojë procesi 

i ristrukturimi i sektorit të elektricitetit dhe gazit dhe liberalizimi i tregjeve të 

elektricitetit.  
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Aneks 1  

Aneksi 1 (vazhduar) 
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1 Duke filluar nga 1 Nëntori i 2005, tarifa sociale është aplikuar vetëm tek 

konsumatorët shtëpiak me të ardhura neto mujore për anëtarin e familjes më të ulta 

ose baraz me pagën minimale të vendit. 

2 Çmimi është gjithashtu i aplikueshëm për 

intervalin e Premte 22:00  – E hënë 07:00. 

 3 abonimi përfshin kostot e rezervimit dhe një 

konsum ditor prej 1kWh.  
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Parathёnie  
Marrёdheniet midis politikanёve dhe nёpunёsve civilë, sidomos nё nivelin e vendimarrjes i 

janё nёnshtruar njё diskutimi normal gjatё shekullit tё fundit. Niveli i lartё i vёmendjes dhe i 

interesit  pёr çёshtjen ka evoluar si rrjedhim i njё vlerёsimi tё pёrgjithshёm pёr rolin themelor 

tё kёtyre dy aktorёve nё proçeset e vendimarrjes. Historikisht, funksionet e ndryshme dhe 

llojet e bashkёpunimit janё pёrmirёsuar midis politikanёve dhe burokratёve, tё cilёt mund tё 

shfaqen nё realitet, por qё nuk janё tё nevojshme, si rezultat i zёvendёsimit dhe tё faktorёve te 

shumtё tё jetёs reale. Njё prej tyre, qё ka rёndёsi  tepёr tё madhe ёshtё krijimi i njё organi 

kёshillues pranё kabineteve ministrore ose kёshilltarёve personalë tё ministrave tё veçantё 

brenda hierarkisё shtetёrore. Çfarёdo qёndrimi institucional qё tё kenё (zakonisht varet nga 

qёndrimet e pergjithshme institucionale tё vendeve tё veçanta dhe bazat historike) kёto 

institucione do tё zёnё vendin e tretё nё proçeset e vendimarrjes duke ardhur pёrkatёsisht pas 

politikanёve dhe burokratёve. 

Si rezultat, dalin njё sёrё pyetjesh: cili ёshtё roli i tyre nё ndarjen politiko-administrative, a 

pёrbёn ndonjё ndryshim performanca e tyre, kur ёshtё koha pёr tё marrё njё vendim ose, p.sh. 

kush e thotё fjalёn e fundit nё marrjen e vendimeve tani? Megjithёse pyetjet e kёtij lloji janё 

tepёr teorike dhe ndoshta nuk ka njё pergjigje tё saktё pёr tё gjitha, duket se mё kyesore ёshtё 

pёrpjekja pёr t‟u pёrgjigjur atyre pasi ka shumё pyetje tё tjera lidhur me kёtё çёshtje. 

Nga pikёpamja e pёrgjithshme rreth llojit tё institucioneve tё organit kёshillimor, ne gjejmё 

gjithmonё njё argument interesant pёr tё pёrmendur. Nё tё vёrtetё, pozicioni aktual i 

kёshilltarit ndёrmjet ministrit dhe nёpunёsit civil mund te sjellё “njё jetё tё vёshtirё” pёr atё 

(qoftё burrё apo grua). Nga njёra anё, ёshtё e domosdoshme tё jetё besnik i ministrit dhe tё 

qenit “politik” nё sensin e mirёkuptimit dhe tё zbatimit tё strategjive tё ministrit ose 

strategjive tё partisё “ashtu siç duhet”. Nga ana tjetёr, bashkёpunimet me nёpunёsit civilë, tё 

cilёt me sa duket do tё zbatojnё vendimet nё mёnyrёn “qё dёshiron ministri”, janё jo pak tё 

rёndёsishme. Si rrjedhim, kur ne flasim pёr kёshilltarё, ne nёnkuptojmё njёherazi njё rritje tё 

zbatimit politik dhe paralel me atё tё atij burokratik, tё detyrave politike dhe administrative 

(Pelgrims 2001). Synimi kryesor i kёtij artikulli ёshtё tё zbulojё rolet kryesore tё kёshilltarёve 

personalë të ministrit nё ndarjen politiko-administrative. Ne u pёrqёndruam nё rolet e tyre 

politike dhe administrative, rolet nё hartimin dhe zbatimin e politikave, dhe pozicionit nё 

proçesin e komunikimit. Ne e shikojmё rolin e njё kёshilltari si tё pavarur, por gjithashtu edhe 

si plotёsues tё mundshёm tё politikanёve dhe burokratёve. Janё marrё nё studim dy ministri 

Ministria e Drejtёsise dhe Ministria e Mjedisit, nёpёrmjet intervistave qё autorёt kanё marrё 

atje. Ata krijuan tё dhёna empirike pёr analizёn. Sipas instrumentit metodologjik tё tyre, 

autorёt pёrdorёn  metodёn e krahasimit tё rastit studimor. Pёrfundimet kryesore janё si mё 

poshtё: nё lidhje me njё ministri, kёshilltari ёshtё marrё si njё nёpunes civil - kёtё e 

konfirmon detyra e tij si njё ndёrmjetёs dhe njё urrё ndёrmjet politikanёve. Bashkёpunimet e 

tjera tё kёshilltarёve me nёpunёsit civil janё tё dobta. Ai ёshtё tepёr i mprehtё nё dhёnien e 

udhёzimeve tё pёrgjithshme politike pa u pёrfshirё nё mёnyrё aktive nё kontrollin e tyre. 

Megjithatё pёr tё dyja ministritё, ёshtё rёnё dakort se roli i kёshilltarit ka mё tepёr njё sfond 

me natyrё politike. Egziston gjithashtu njё mendim i pёrgjithshёm se pozicioni i kёshilltarit 

personal tё ministrit është i pёrshtatshёm dhe shumё i nevojshёm. 
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Hyrje 

Dokumenti do tё ndalet mё shumё tek roli i kёshilltarit personal tё ministrit nё 

nivelin qёndror tё qeverisjes. Ne shqyrtuam kryesisht statusin personal tё kёshilltarit 

dhe rolin e tij brenda njё ministrie tё veçante lidhur me ndikimin nё marrёdhёniet 

politiko-administrative si dhe nё proçeset e vendimarrjes. Kjo do tё bёhet nё disa 

shkallё, pёrfshirё kёtu edhe analizёn e gjerё tё rolit tё pёrgjithshёm tё tij nё nivelin 

qendror ekzekutiv. Kёshtu para se tё flasim pёr kёtё dhe pёr statusin zyrtar tё 

kёshilltarёve personalë tё ministrive nё Estoni dhe nёse ai do te miratohet pёr t‟i parё 

ata nga kёndvёshtrimi institucional, ёshtё e natyrshme tё bёjmё njё pёrshkrim tё 

shkurtёr tё institucioneve kryesore politike dhe administrative nё Estoni, paraqitjes 

dhe  evoluimit tё tyre. Pas kёsaj, do tё jetё mё e lehtё pёr tё vendosur se cili do jetё 

pozicioni i saktё i kёshilltarit. 

 

1. Struktura institucionale e qeverisjes nё Estoni. 

Parlamenti  Kombёtar – Riigikogu 

Intitucionet kryesore kushtetuese tё tre pushteteve – atij legjislativ- ekzekutiv – dhe 

juridik – rolet dhe marrёdhёniet e tyre nё lidhje me njёri – tjetrin janё pёrcaktuar nga 

Kushtetuta e Estonisё, e cila ёshtё miratuar nё Qershor tё vitit 1992. Lidhur me kёtё 

Estonia paraqet njё demokraci tipike liberale të pushtetit ekzekutiv, pёrgjegjёsi 

politike e parlamentit. Parlamenti ka tё drejtёn e iniciativave ligjore me Qeverinё dhe 

ka njё shkallё tё gjerё lirie veprimi nё amendimet e projekt-ligjeve nga aspekti 

teknik. Parlamenti miraton gjithashtu edhe buxhetin. I zgjedhur pёr njё periudhё 4 

vjeçare, Parlamenti ka tё drejtёn e kandidaturёs pёr Kryeministrin, i cili formon më 

pas qeverinё. Lidhur me Kushtetuten, Parlamenti ka tё drejtёn tё shprehё mocion 

mosbesimi lidhur me Qeverinё, Kryeministrin ose ministrat nёpёrmjet votimit nё rast 

të një mocioni mosbesimi ndaj Kryeministrit, i gjithё kabineti do tё rikrijohet nga e 

para. 

Presidenti 

Kandidatura e Kryeministrit paraqitet nё parlament pёr t‟u miratuar nga Kreu i 

Shtetit – Presidenti. Nё Estoni, si nё shumё parlamente tё tjerё demokratik, 

Presidenti ka funksione simbolike dhe me teper pёrfaqёsuese. Zyrtarisht ai/ajo ka tё 

drejtё tё kthejё dekretimin e ligjit, i cili i ёshtё miratuar mё parё nga parlamenti, por 

kjo e drejtё nuk pёrdoret shpesh. Presidenti pёrpiqet tё veprojё mbi politikat e 

pёrditshme qё paraqiten nga institucionet, të cilat pёrfaqёsojnё interesa dhe tё mira 

publike nё mёnyrёn qё ёshtё mё legjitime nё sytё e publikut (Sootla 2001). 

Qeveria 

Qeveria aktuale si institucioni zyrtar i kreut të autoritetit ekzekutiv pёrbёhet nga 14 

anёtarё dhe nuk mund tё pёrfshijё mё tepёr se 15 anёtarё nё bazё tё njё Vendimi tё 

Qeverisё sё Republikёs. Ministrat janё ndarё nё ministra, tё cilёt janё drejtues 

ekzekutiv dhe nё ministra pa portofol (Ministri i Popullsisë dhe Ministri i Çёshtjeve 

Rajonale). Kreu i qeverisё ёshtё kryeministri, i cili ka tё drejtё tё emёrojё ministrat  
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dhe ti shkarkoj ata. Vetё Kryeministri nuk ka pёrgjegjёsi pёr ndonjё fushё tё veçantё 

brenda kabinetit. 

Sistemi partiak 

Estonia ёshtё shtet tipik me njё sistem politik shumё-partiak. Sistemi nё vetvete ёshtё 

shumё i copëtuar (janё 17 parti tё regjistruara, pjesa mё e madhe e tё cilave janё duke 

u shpёrbёrё ose janё nё proçes tё zhdukjes). Janё 5-6 forca politike, tё cilat mund tё 

konsiderohen parti tё fuqishme pёr tё hyrё nё parlament dhe 2-3 parti, tё cilat kanё 

nevojё pёr koalicione. Me pak fjalё lidhur me strukturat e brendshme tё partive në 

Estoni, mund tё thuhet se duke u mbёshtetur nё faktin se partitё janё relativisht tё 

vogla, ende tё pastrukturuara mirё, dhe jo me rrёnjё tё thella, komitetet drejtuese janё 

si rrjedhim i njё rregulli joaktiv me anёtarёsi tё paqёndrueshme.  

Normalisht si rezultat i kёtij copёzimi asnjё parti nuk mund tё krijojё qeverinё e 

vetme ose edhe me njё parti tjetёr. Si rrjedhim, situata reale pёr Estoninё ёshtё 

krijimi i qeverisё nga tre parti. Si njё rregull i pashkruar, kryetari i partisё qё fiton 

zgjedhjet ose, nё rastin e Estonisё  merr pёrkrahjen mё tё madhe nё zgjedhje, do tё 

propozohet nga Presidenti pёr krijimin e qeverisё. Megjithatё, ka patur shembuj te 

krijimit tё qeverisё edhe nga partitё nё minorancё, dhe regulli i pashkruar i 

pёrmendur mё sipёr ёshtё zbatuar duke parё situatёn aktuale politike në vend - ai 

zbatohet kur ka njё marrёveshje tё heshtur ndёrmjet elitёs politike lidhur me 

kandidaturёn e Kryeministrit. 

Struktura administrative 

Organi kryesor qё siguron shёrbime mbёshtetёse dhe funksione operative si qeverisё 

edhe Kryeministrit ёshtё Kancelari i Shtetit. Ai ka pёrgjegjёsi kryesore nё 

menaxhimin e marrёdhёnieve ndёrmjet Qeverisё nga njёra anё dhe Parlamentit dhe 

institucioneve tё tjera tё shtetit (ministritё, qeverisjet vendore etj) nga ana tjetёr. Tё 

gjitha strukturat mbёshtetёse administrative tё Kryeministrit janё zyrtarisht sektorё tё 

Kancelarit tё Shtetit. 

Kancelari i Shtetit ka detyrimin gjithashtu pёr trajnimin e nёpunёsve tё shtetit dhe tё 

zyrtarёve nё qeverisjen vendore. Megjithatё, menaxhimi i personelit ёshtё i 

decentralizuar nё Administratёn Publike Estoneze. 

Çdo ministri apo agjensi ekzekutive ёshtё pёrgjegjёse pёr organizimin e punёs sё 

nёnpunёsve civil tё saj bazuar nё Dekretin pёr Shёrbimin Publik. 

1.1 Situata Aktuale Politike në Estoni  

Zgjedhjet e fundit parlamentare u mbajtёn nё Mars 2003. Tre parti krijuan tё 

ashtuquajturёn Qeverisia “3R”: Partia Res Publika (konservatorёt e djathtë), Partia 

Reformatore (liberalёt e djathtё) dhe Partia Popullore (konservatorёt e djathtё tё 

qendrës). Partia Res Publika ishte “e sapoardhur” nё fushёn e politikёs, por siguroi 

mё tepёr vota se gjithё partitё e tjera nё qeveri dhe kryetari saj Juhan Parts u bё kreu i 

qeverisё. Pavarёsisht faktit qё kishte njё parti (qendra e majtё) me tё njёjtin numёr 

votash me Partinё Res Publica (28% secili), situata politike kёrkoi qё Parts tё jetё 

kryeministri. Qeveria vazhdoi deri nё Mars 2005 kur partnerёt e koalicionit dhe 
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opozita kёrkuan mocion mosbesimi pёr Ministrin e Drejtёsisё të Partisё Res Publica. 

Partia Res Publica u zёvendёsua nga Partia e Qendrёs dhe Kryeministri i Ri u zgjodh 

nga Partia Reformatore duke qёndruar nё atё detyrё duke patur njё mbёshtetje tё 

madhe. 

Pёrshkrimi i shkurtёr i strukturёs institucionale tё qeverisё nё Estoni ka karakter 

ligjor dhe ёshtё fokusuar nё aspektin faktik. Ёshtё e nevojshme qё tё shihen nga afёr 

problemet e shtetit kёtё herё nga kёndvёshtrimi historik. Sё pari, kjo do tё sigurojё 

njё mirёkuptim mё tё mirё tё traditave administrative dhe ndikimin e tyre nё 

institucione dhe sjelljen e modeleve dhe sё dyti do tё sigurojё njё lidhje tё rrethanave 

historike gjatё tranzicionit nga njёra anё dhe modeleve tё veçanta tё institucioneve 

kryesore tё shtetit nga ana tjetёr. 

 

2. Kultura administrative e Estonisё dhe ndikimi i saj mbi institucionet.  

Ne do tё veçojmё dy periudha nё ecurinё e institucioneve shtetёrore nё Estoni: 

periudhёn sovjetike dhe periudhёn e pavarёsisё, e cila nis mё 1991. Ne vёrejme se 

kёto dy periudha, kanё njё ndikim tё madh nё marrjen e masave institucionale 

aktuale nё Estoni.  

Qёllimi i kёtij dallimi ёshtё se gjatё periudhёs sovjetike, Estonia u drejtua dhe u 

qeveris nga metodat, qё janё tё pёrbashkёta me parimet autoritare ose totalitariste – 

kjo ka ende ndikim nё ditёt e sotme, dhe ёshtё njё arsye pёr njё numёr tё madh 

reformash, tё cilat u zbatuan gjatё njё ose dy dekadave dhe qё do tё zbatohen edhe nё 

tё ardhmen. “Eksperienca sovjetike” ishte shumё e fortё qё prej vitit 1991, kёshtu qё 

u bё e domosdoshme kryerja e ndryshimeve tё mёdha, tё cilat filluan menjёhere duke 

pёrfshirё nё tё njёjtёn kohё tё dy llojet e reformave: normative (kushtetuese) dhe tё 

sigurta (pёrqёndruar nё pёrmirёsimin e efektivitetit dhe profesionalizmit). 

Pas qeverisjes nga shumё shtete (Suedi, Gjermani, Danimarkё, Perandoria Ruse), 

ёshtё me vend tё thuhet se periudha sovjetike ndikoi mё tepёr nё ndёrtimin e 

institucioneve administrative dhe qeverisёse. Megjithatё, duhet tё mbahet parasysh se 

kultura administrative ёshtё formuar edhe nga qёndrimet e zakonshme dhe vlerat e 

qytetarёve. Ndikimi i periudhёs sovjetike ёshtё krahasuar relativisht me traditat 

shekullore tё saktёsisё, rregullsisё, dhe korrektёsisё gjermane (burimet 2000). Vlera 

tё tjera si p.sh. individualizmi dhe pavarёsia nuk u zhdukёn ose u shkatёrruan 

asnjёherё nga rregullat sovjetike. Duhet patur parasysh gjithashtu se shumё nga kёto 

veçori vёreheshin edhe gjatё periudhёs sё parё tё pavarёsisё sё Estonisё (1920-1940). 

Nё vitin 1991, disa veçori tё kёsaj periudhe provuan tё ndryshojnё, por nuk patёn 

ndonjё sukses tё madh, sepse ndikimi i kohёs sovjetike i shtynte drejt reformave tё 

tjera. Me pak fjalё, nё 1991, Estonia fitoi njё kulturё administrative dhe njё sistem tё 

shёrbimit civil, qё mund tё paraqitet si njё trashёgimi e formёs sё regjimit 

pavarёsisht nga fakti qё vlerat e shoqёrisё civile ndryshojnё nga ato tё sistemit 

sovjetik.(Burimet 2000). 

 

2.1 Ecuria e sistemit te shёrbimit civil nё Estoni. 
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Estonia ёshtё njё shtet ku sistemi i shёrbimit civil ka relativisht një zhvillim historik 

tё shkurtёr. Do tё ishte korrekte tё thuhej se drejtimi institucional aktual ёshtё 

rezultati i drejtimeve institucionale tё mёparshme tё shtetit qё e kanё (mbi) sunduar 

atё. Vetё Estonia nuk ka hartuar ose pёrshtatur drejtimin e saj administrativ: ka qenё 

njё shtet tjetёr qё e ka bёrё atё. Duke pёrsёritur faktin e sipёrpёrmendur Rusia dhe 

Gjermania kanë qenё dy shtete me ndikimin mё tё madh nё krijimin e sistemit 

administrativ nё Estoni.  

Sistemi i shёrbimit civil nё Estoninё sovjetike ishte kaq i veçantё, sa nga njёra anё 

shkaktonte shumё vёshtirёsi nё shpjegimin e tij lidhur me  perspektivën 

bashkёkohore dhe nga ana tjetёr ka ndryshuar rrёnjёsisht qё nga koha kur Estonia 

fitoi pavarёsinё nё 1991. Si rrjedhim nuk mund tё merret si pikё referimi pёr tё 

shpjeguar strukturёn aktuale dhe funksionimin e sistemit tё shёrbimit civil, pёrderisa 

ai nuk pёrputhet me sistemin e orientuar sovjetik. Megjithatё ne u jemi referuar 

treguesve jo zyrtarё qё vijnё nga periudha sovjetike, tё cilёt kanё patur ndikim tё 

madh nё sistemin aktual: korrupsioni, njё imazh i ulёt i shtetit si edhe shёrbimi civil 

nё publik, mungesa e moralit dhe kultura e shtrembёruar politike, paqartёsia dhe 

ndёrlikimi i marrёdhёnieve ndёrmjet zyrtarёve dhe politikanёve etj. 

Pas vitit 1991, ndodhёn shumë ndryshime strukturore nё sistemin e shёrbimit civil, 

por sipas opinionit tё Randma, shёrbimi civil nё vetvete nuk ndryshoi deri nё vitin 

2000. 

Nё Estoni, vendimi pёr Shёrbimin Civil hyri nё fuqi mё 1 Janar 1996. U miratuan 

shumё ndryshime gjatё viteve 1999, 2000 dhe 2001. Vendimi siguroi njё kuadёr 

ligjor pёr shёrbimin civil dhe nёpunёsit civilë; nёnpunёsit e sektorit publik tani kishin 

njё pozicion juridikisht tё pavarur. Pёr shkak tё disa keqkuptimeve lidhur me 

konceptimin ligjor, shumё marrёdhёnie tё rёndёsishme nuk u rregulluan me ligj. 

Nё pёrputhje me disa reforma tё sistemit tё shёrbimit civil programet dhe konceptet 

lidhur me to kanë evoluar. Pёr shembull qeveria qё drejtoi nё vitin 1999 pati nё krye 

tё axhendёs sё saj reformёn nё administratёn publike dhe vazhdoi me hartimin e njё 

programi tё ri, tё mirё bashkërenduar pёr Reformёn nё Administratёn Publike, qё u 

miratua nga qeveria nё Prill tё vitit 2002. Midis parimeve kryesore ishin njё 

administratё legjitime dhe e ndershme, transparenca, mbrojtja e tё drejtave tё 

individit, efiçenca dhe efikasiteti si dhe parime tё tjera. Reforma konkrete konsistonte 

nё: reformёn nё qeverisjen vendore, optimizimi i bashkёveprimit tё sektorёve, 

reforma buxhetore dhe menaxhimi i fortё financiar dhe i auditit tё brendshёm, 

zhvillimi i njё administrate publike me orientim qytetar dhe zhvillimi i njё shёrbimi 

civil. Reforma nё shёrbimin civil fokusohet nё pёrcaktimin e shtrirjes sё shёrbimit 

civil, duke rishikuar politikat e rekrutimit dhe sistemin e zgjedhjes, trajnimin, 

riorganizimin e sistemit tё pagave dhe mekanizmave motivues dhe nё zhvillimin e 

menaxhimit tё burimeve njerёzore. Parimet ishin ato tё profesionalizmit, neutralitetit 

politik, meritёs dhe transparencёs, por gjithashtu performancё dhe rregullimi i 

kontratave. Rekrutimi dhe proçeset e promovimit, qё ishin krijuar nё shёrbimin civil 



Pjesa III     Kumtesa më e mirë e studentëve të NISPAcee  
 

 

 234 

nё Estoni pёrfunduan me modelin Weberian me plotёsimin e konkurrimit publik dhe 

zgjedhjen bazuar nё meritё. Ndryshimet vazhduan gjithashtu edhe nё 2004, kur 

qeveria  miratoi  njё koncept tё ri tё administratёs publike. Nё kёtё kohё fjalёt kyçe 

ishin 

“fleksibilitet nё menaxhim, mё shumё nёpunёs civilë profesionistë dhe njё sistem mё 

shumё motivues”. 

Por tani, zhvillimi i shёrbimit civil ёshtё ende nё ndryshim tё vazhdueshёm dhe asnjё 

nga parimet e pёrmendura nuk ështё miratuar nga parlamenti. Reforma nuk ka 

pёrfunduar ende pasi ka akoma pёrpjekje pёr t‟u bёrё. Problemet qё kanё dalё pёr 

zbatimin e planeve tё veprimit janё shkaktuar nga paqёndrueshmёria politike dhe nga 

fakti se nuk ka njё mirёkuptim tё qartё se çfarё sistemi i shёrbimit civil i duhet 

Estonisё. Pёr shembull Dekreti pёr Shёrbimin Civil i 1995 i referohet njёkohёsisht 

karrierёs dhe sistemit tё hapur tё shёrbimit civil, qё kanё veçori tё pёrbashkёta, por 

duke u bazuar nё kёtё dekret sistemi i hapur i shёrbimit civil ёshtё paraqitur nё fund. 

Tendenca e pёrgjithshme drejt njё sistemi tё hapur ёshtё theksuar gjithashtu nga, 

p.sh. Bossaert: “aftёsia pёr tё pёrdorur njё model ose njё tjetёr ёshtё e lidhur ngushtё 

me traditat e vendit, mёnyrёn e tё menduarit, kulturёn dhe drejtimin institucional. 

Estonia ёshtё vendi me sistemin mё tё hapur pёr karrierёn nё shёrbimin civil nё BE” 

(Bossaert 2002, 19, 37).   

Ka patur njё ngadalёsim, por njё rritje të vazhdueshme nё numrin e nёpunёsve civilë 

gjatё viteve 1990 pavarёsisht nga deklarimet e qёllimshme tё qeverisё pёr ulje tё 

numrit. Numri i nёpunёsve civilë varion nga 19977 nё vitin 1997 nё maksimumi 

20472 nё vitin 2000 (Ministria e Financave 2004). Atёherё, qeveria pati sukses nё 

thyerjen e kurbёs, dhe nё fund tё vitit 2003, numri i nёpunёsve civilë u ul nё 18998 

(Ministria e Financave 2004). Programi i privatizimit vazhdoi gjatё viteve 1990 nё 

privatizimin e pjesёs mё tё madhe tё sektorёve tё industrisё, kompani tё dobishme 

dhe tё infrastrukturёs dhe nisi reformёn e pronёs. Pavarёsisht nga niveli i lartё i 

privatizimit, qeveria e Estonisё ende vazhdon tё promovojё privatizimin e mёtejshëm 

me programin e reformave nё 2001, i cili fokusohet nё transferimin e funksioneve, tё 

cilat nuk ishin tё pandara nga administrata qёndrore nё atё private dhe nё sektorin e 

tretё (Kancelaria e shtetit 2001). 

Shёrbimi civil i Estonisё ёshtё karakterizuar gjithashtu nga njё decentralizim i 

pёrmendur tashmё nё kuptimin e menaxhimit tё personelit. Ai tё lё pёrshtypjen se nё 

proçesin e decentralizimit, rolet koordinative janё pёrhapur jo vetёm nё hierarkinё 

vertikale, por edhe atё horizontale. Problemi aktual nuk qёndron nё ndarjen e 

detyrave, por mё tepёr nё faktin se asnjё institucion konkret nuk ka burime, detyrime 

ose pёrgjegjёsi formale nё koordinimin e shёrbimit civil. Megjithatё, ёshtё shumё 

herё mё mirё tё reformosh diçka, e cila ka njё drejtim institucional tё qartё dhe 

mekanizma tё koordinuar. 

 

2.2 Roli i shtetit nё shoqёri (shteti kundёr elementit qёndror tё shoqёrisё – 

civile).  
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Pёr Estoninё, gjatё periudhёs Sovjetike, shtet do tё thoshte drejtim i jashtёm (urdhrat 

e Moskёs), tradita, gjuhё dhe vlera tё huaja. Mbi tё gjitha, ai udhёhiqet nga njё 

qёndrim negativ nё drejtim tё shtetit, administratёs dhe nёpunёsve tё tij civilë. Pёr 

mё tepёr ka njё hendek tё madh midis njerzëve tё zakonshёm dhe “njerëzve tё 

varfёr”. Si rezultat  shteti qёndron larg shoqёrisё, ai shihet si diçka mbi qytetarёt qё 

nuk vjen nga iniciativa e tyre. Gjithashtu nёse e konsiderojmё shtetin si njё mbrojtёs 

tё interesave kombёtare ose si ndёrmjetёs tё tyre, ёshtё tepёr e vёshtirё tё tregosh sё 

kёto veçori janё tё vёrteta pёr popullin e Estonisё nё periudhёn sovjetike. 

Trashёgimia e pavarur e Estonisё nga Rusia Sovjetike ёshtё njё ndarje e qartё e 

sferёs sё shtetit (publike) dhe e shoqёrisё civile (individuale). Individёt janё nё 

shёrbim tё shtetit, jo shteti nё shёrbim tё tyre.   

Gjatё periudhёs sё tranzicionit, disa veçori ndryshuan. P.sh, dihet se shteti mbron 

interesat kombёtare. Nё jetёn e pёrditshme, shumё njerёz ende pёrjetojnё tё 

ashtuquajturin “sindromёn e mёsimit tё pёrkrahjes” kur çdo gjё e mirё dhe e keqe 

rrjedh nga shteti; njerëzit kёrkojnё dikё pёr ta fajёsuar, dhe zakonisht ai ёshtё shteti 

(si njё institucion pa njё pamje konkrete). Njerëzit shpresojnё se dikush (p.sh., shteti) 

ёshtё krijuar t‟u japë atyre çfarё ata dёshirojnё. Si rezultat nё sytё e qytetarёve tё 

zakonshёm, fuqia e shtetit ёshtё relativisht e fortё: shteti ёshtё i mirё ose i keq, por 

çdokush pranon ekzistencёn e tё drejtave tё tij. Shteti ka autoritetin tё zgjidhë 

konfliktet dhe tё drejtojё jetёn e njerёzve. Shkurtimisht, shteti nuk ka kundёrshtuar 

legjitimitetin e aktit nё rolin e tij pёr tё shprehur interesat e pёrbashkёt.   

Zhvillimet e fundit tregojnё njё tendencё drejt shtetit “minimum”. Kjo nёnkupton mё 

pak burokraci, mё pak pushtet shtetёror
1
.
 

Thirrje tё tilla janё pak populliste; ne kemi 

treguar se sistemi i shёrbimit civil nё Estoni nuk ёshtё i gjerё, fokusi kryesor ёshtё 

mbi profesionalizmin. Kёshtu, burimi i nuklit shtetёror nuk ёshtё duke tronditur 

burokracinё e centralizuar. Thirrjet e “shtetit minimum” sё paku shprehin njё urim 

pёr tё sjellë njё shtet tё hapur ndaj qytetarёve, si njё hendek ndёrmjet dy qёndrimeve. 

I mёparshmi konfirmon edhe njёherё qё shteti dhe sferat e shoqёrisё civile janё tё 

ndara dhe kanё nevojё tё jenё nё njё veprim tё mbyllur.
 

 

2.3 Barazia kundёr hierarkisё 

Ne konstatuam se shoqёria ёshtё bazuar mbi barazinё. Nuk ka njё prioritet 

avantazhesh formale tё origjinave tё ditёlindjes ose shёndeti qё jep njё akses 

individual mё shumё tek njё punё mё e mirё ose çfarёdo qoftё. Gjёja kryesore qё 

vёrtet ka rёndёsi janё aftёsitё personale tё individit. Tё gjithё individёt duhet tё 

trajtohen tё barabartё dhe shteti duhet tё garantojё kёtё nёpёrmjet, pёr shembull, 

edukimit tё pёrbashkёt.  

Kjo ёshtё njё pozitё filluese e barabartё pёr çdo njeri. Megjithatё, njё hierarki e sigurt 

                                                 
1 Pёr shembull njё nga sloganet e partisё Res Publika gjatё fushatёs elektorale ishte “mё pak shtet”. 

Gjithashu njё parti e reformёs liberale mban ideologjinё qё “duhet tё ketё sa mё pak shtet qё tё jetё e 

mundur, dhe pёr aq sa ka nevojё” 
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ёshtё e pranishme, por ёshtё rezultat i njё procesi, ku diferencat janё arritur nga 

talentet individuale. Pёr shembull, duke ju referuar sistemit tё shёrbimit civil, ka 

nёnpunёs bazё, tё mesёm dhe tё lartё. Pozita e lartё e personit ёshtё hyrja sa mё e 

madhe e atij/asaj pёr tё kёnaqur potencialet e veta. Megjithatё, asnjё nuk ёshtё i 

ndaluar tё marrё njё post tё lartё, kushti i vetёm brenda sistemit tё hapur tё pozicionit 

bazё tё Estonisё ёshtё profesionalizmi dhe aftёsia (Randma 1999).  

Shёrbimi publik estonez ёshtё njё sistem i pikёnisjes bazё, progresi nё karrierrё 

mund tё jetё (dhe raste tё ndryshme ka ndodhur) shumё i shpejtё. Shёrbimi publik 

estonian ёshtё shumё i vogёl me vetёm tre kategori bazё tё pozicioneve, mundёsitё 

pёr promovim janё tё kufizuara. Megjithёse institucionet mё shumё shtetёrore duan 

tё rrisin nё pozitё brenda institucionit, ata shpesh kanё nevojё pёr kandidatё tё 

kualifikuar dhe kanё pёr tё pёrzgjedhur jashtё institucionit. Kriteri pёr ngritjen nё 

detyrё ndryshon prej nga njё institucion tek tjetri, por ata janё tё bazuar mё sё shumti 

mbi performancёn, komunikimin dhe njohuritё e drejtuesit, angazhimin dhe 

kualifikimet formale (Randma, 1999).  

 

2.4 Individualizmi (si liberalizimi) kundёr korporatёs (si kolektivizmi)  

Çёshtja kryesore ёshtё roli i qytetarit nё komunitetin kryesor. Nё Estoni, interesat 

individuale janё tё mbrojtura nga komuniteti, ndёrsa interesat e tyre individuale i 

parashtrohen qёllimit tё komunitetit (prej tё cilit ёshtё nё mbrojtje). Korporata, 

pёrcaktuar si njё ndёrveprues i grupeve tё intersit dhe shtetit, shёrben pёr tё hartuar 

politikёn e kordinuar. Prioriteti ёshtё njё konsensus interesi, dhe jo njё rivalitet midis 

njёsive tё ndryshme. Mund tё shtojmё qё meqёnёse shteti ka njё fuqi legjitimiteti dhe 

autorieti, ёshtё mё sё shumti iniciativa e tij tё pёrfshijё strukturat e shoqёrisё civile 

brenda procesit tё vendimarrjes. Shteti ёshtё pёrqёndruar tё jetё i pari pёr tё 

garantuar shёndetin e qytetarёve, dhe ata e presin njё gjё tё tillё prej tij. Nё tё njёjtёn 

kohё, garantimi i shёndetit individual ёshtё njё detyrё e shtetit dhe njё qёllim i 

funksionit tё tij.  

Mund tё supozojmё kёtё sepse Estonia ёshtё njё shtet i vogёl, kultura e korporatёs 

ёshtё e pranishme gjerёsisht. Pёr shembull, shёrbimi publik estonez ishte vendosur si 

njё sistem i pikёnisjes bazё me disa kufizime tё vogla pёr hyrjen e shёrbimit (Ligji 

pёr Shёrbimin Civil 1995). Kjo ka çuar drejt njё lёvizshmёrie tё gjerё prej sektorit 

privat dhe publik tё punonjёsve. Por ka vetёm disa lidhje tё pakta tё 

institucionalizuara ndёrmjet shoqёrise dhe administratёs shtetёrore. Njё studim i bёrё 

nga Norgaard dhe Winding (2005) tregon qё kur u pyetën nё vitin 2001 se si interesat 

e pёrbashёt ishin pёrfshirё ose konsultuar nё procesin e vendimarrjes, 44 pёrqind 

treguan qё mund tё ketё forume jo formale, ndёrsa vetёm 2 pёrqind u pёrgjigjёn qё 

kishte forume institucionale pёr diskutim. Kjo tregon qё strukturat korporuese janё 

shumё tё dobëta nё Estoni.  

 

2.5 Rezultati – Procesi dhe Rregullat –Marrёveshje -Traditёs  

Dy pёrmasat referojnё tek procesi i vendimarrjes tek njё shtrirje e caktuar. Njё 
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pёrmasë e rregullit – marrёveshje - traditё, do tё gjejë Estoninё njё vend tipik tё 

qeverisur nga rregulli. 

Estonia ёshtё vendi ku rregullat, normat dhe rregulloret bashkërendohen dhe 

organizojnё jetёt individuale, ato janё tё kodifikuara dhe tё formuluara nga ekspertёt  

(Roots 2000). Kodet e rregullave janё formale, racionalisht tё orientuara dhe ato 

marrin legjitimitetin e tyre nёpёrmjet hartimit dhe publikimit nga autoritetet. Nё 

pёrgjithёsi, kёto norma nuk janё njё subjekt interpretimi, por ata janё bёrё pёr t‟u 

zbatuar saktёsisht dhe menjёherё. Kjo qё u tha mё sipёr ёshtё rezultat i traditёs sё 

kulturёs sё ligjit gjerman nё shoqёrinё gjermane dhe sistemit tё tij ligjor. Megjithatё 

baza normative ёshtё ndёrtuar mbi parimin e racionalitetit formal, por nё tё njёjtёn 

kohё, njё nga veçoritё e kulturёs administrative ёshtё rezultati i parё nё Estoni, ku 

legjislacioni dhe sistemi normativ ёshtё disi problematik. Ёshtё veçanёrisht e 

dukshme kur procesi i vendimarrjes ёshtё lartёsisht i politizuar dhe i paqёndrueshёm, 

kur disa grupe tё veçanta sociale kanё mё shumё akses dhe fuqi pёr tё marrё njё 

vendim.  

Periudha sovjetike ёshtё shembulli i qartё nga njёra anё se normat ishin tepёr tё 

rregulluara dhe burokratike dhe nga ana tjetёr se ato mund tё interpretoheshin 

politikisht dhe subjektivisht. 

Mbas 1991, pёr shkak tё reformave tё shpejta, shumё akte dhe norma ligjore nuk 

ishin bashkërenduar ose thjesht humbur. Kёshtu nёpunёsit civilë e patën tё vёshtirё tё 

zgjidhnin probleme tё mundshme duke pёrdorur vetёm rregullore tё pёrgjithshme, 

pasi shumё gjёra nuk gjenden tek këto rregullore. Shkurtimisht, kur janё tё 

pranishёm tradita tё forta ligjore, atёherё duhet tё ketё njё sistem ligjor tё 

mirёzhvilluar. Nё Estoni, ne kemi tё elementin e par rregullore , por jo tё fundit. Kёtu 

duhet tё ketё mё shumё liri tё interpretimit nё kёtё rast, por nё tё njёjtёn kohё kjo çon 

tek njё interpretim subjektiv tё normave. 

Pёr tё mbyllur shkurt vrojtimet tona ne do t‟i pёrmbledhim nё fjalё kyçe: Estonia 

ёshtё njё shtet me njё traditё tё fortё tё rregullave dhe normave, shtet drejtues, ku 

shteti ka njё fuqi tё fortё, gjithashtu me iniciativё qytetare (institucionalizimi i 

autoriteteve shtetёrore dhe shoqёrisё civile vjen nga rregulloret e formuara nga 

autoritetet shtetёrore); proces i orientuar; i barabartë; shtet me profesionistë dhe jo 

shёrbime tё gjёra civile. 

 

3. Marrёdhёniet Politiko-administrative tek strukturat mbёshtetёse bazё  
Prej pikёpamjes formale ose ligjore, nuk ka evidencё tё madhe nё lidhje me 

marrёdhёnien ndёrmjet politikanёve dhe nёpunёsve civilë. Aktet ligjore kryesore, tё 

cilёt mbikёqyrin atё tek njё shkallё janё Kushtetuta, Ligji pёr Shёrbimin Civil dhe 

Ligji pёr Qeverisjen. 

Duke u pёrqendruar tek niveli i ekzekutivit dhe strukturave mbёshtetёse, ne mund tё 

gjejmё nё Kushtetutё pёrcaktimin e Qeverisё vetёm nga funksionet e saj 

administrative si maja e administratёs (neni 8). Njё aspekt i rёndёsishёm, qё duhet 
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mbajtur mend ёshtё qё nё Estoni, termi “Kabinet” i referohet mbledhjeve jo zyrtare 

tё ministrave dhe drejtuesve tё strukturave mbёshtetёse. Mbledhjet e kabinetit luajnё 

njё rol tё rёndёsishёm nё bashkërendimin e politikёs dhe formulimin
2
. Nё krahasim 

me detyrimet e tjera, qeveria ka njё detyrё tё parashtrojë njё projektligj parlamentit, 

nё tё njёjtёn kohё, njё pёrcaktim si “formulimi i politikёs” ose thjesht “politika 

mungon nё legjislacionin Estonez (Sootla 2001).  

Ndarja boshtore politiko-administrative nuk ёshtё e qartё, nёse e gjitha ёshtё 

sistemuar nё legjislacion. Rolet specifike tё politikanёve dhe burrokratёve nuk janё 

pёrcaktuar dhe deri tani, prandaj ata janё rregulluar gjerёsisht ad hoc. Kёshtu, midis 

qёllimeve qendrore tё reformёs ishte ripёrcaktimi i roleve tё politikanёve dhe 

nёpunёsve civilë (Norgaard and Winding 2005). Ka pasur luhatje tё mёdha – 

gjithashtu politizime nga njёra anё dhe neutralitet nga ana tjetёr (Sootla 2001).  

Nё pёrputhje me Ligjin e Shёrbimit Publik disa vende janё mbushur nga mёnyra e 

pikёpamjes politike. Ligji i Shёrbimit Publik fut njё ndarje ndёrmjet nёpunёsve civilë 

nё karrierё dhe nёpunёsve civilё tё vendosur nga Parlamenti dhe Presidenti, ata 

punojnё pёr politikanёt pёrgjatё periudhёs sё tyre nё zyrё. Njё shembull i tё të parëve 

janё kёshilltarё personalë tek ministrat, tё cilat janё pikёt tona kryesore. Kёshtu qё ka 

nёpunёs civilё neutral dhe nёpunёs civil ё tё politizuar. Gjithashtu, politizimi ёshtё 

shfaqur mё shumё tek nёpunёsit e lartё civilё, tё cilёt mund tё vendosen politikisht, 

janё pёrfshirё nё bёrjen e politikёs dhe kanё marrёdhёnie tё afёrta me ministrat. 

Ekziston njё liri veprimi e gjerё pёr zgjedhjen e administratёs brenda strukturёs sё 

ligjit. Por nё mёnyrё qё tё garantojë ligjshmёrinё e administratёs, drejtёsia ёshtё 

ngarkuar me kontrollin e pёrdorimit tё zgjedhjes administrative (Randma, 1999).  

Fakti i pёrmendur shkurtimisht më lartё i profesionalizmit neutral tё nёpunёsve civilë 

estonez ёshtё vertetё i gjerё pavarёsisht nga fakti qё ka njё politizim mjaft tё madh nё 

majё. Nёpunёsit civilё pёrpiqen tё sigurojnё neutralitetin e tyre ndaj ndjekjes sё 

rregullave formale dhe ligjeve. Nё njё mёnyrё kjo shkakton probleme sa burokratёt 

preferojnё tё mos pёrfshihen nё kuptimin e tё mos qёnit pёrgjegjёs. E ashtuquajtura 

“politika e zotёrimit” nuk ёshtё e pranishme nё sistem si vlerё. Nё Estoni, pozicioni i 

shumё nёpunёsve civilё ёshtё qё ata implementojnё politikёn, por nuk e bёjnё atё. 

Kjo e fundit ёshtё pёrgjegjёsi e politikanёve. Pёr shembull, Kodi i Etikёs sё 

Shёrbimit Publik kёrkon nёpunёs civilё pёr tё ndjekur dashjen legjitime tё 

politikanёve (Randma 1999).  

Kushtetuta kёrkon paanёsi dhe pavarёsi profesionale tё nёpunёsve civilë. Njё 

referencё e veçantё ёshtё bёrё nё lidhje me Zyrёn Shtetёrore tё Auditit (neni 12), 

kancelarinë ligjore (neni 19) dhe gjykatat (neni 14). Pёr tё tjerat, Ligji i Shёrbimit 

Publik imponon njё kufizim mbi anёtarёsinё partiake politike, ky zyrtarёt shtetёrorё, 

me pёrjashtim të kёshilltarёve dhe asistentёt e Kryetarit dhe Zёvendёs Kryetarin e 

Riigikogu, kёshilltarёt dhe kёshilltarёt e grupeve tё veçantё tё Riigikogu, kёshilltarёt 

dhe asistentёt e Kryeministrit dhe ministrat nuk u lejohet t‟i pёrkasin njёsisë së 

                                                 
2 Njё tjetёr organ qё zgjidh konfliktet ёshtё Kёshilli i Koalicionit. 
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pёrhershme drejtuese ose njёsisë sё pёrhershme tё kontrollit dhe auditit tё partisё 

politike. Gjithashtu kёrkohet nё nenin 59 qё nёpunёsi civil tё realizojё detyrёn e 

saj/tij nё mёnyrё tё kujdesshme, nё kohё dhe me pёrgjegjshmёri dhe pa interesin e 

vetё. Detyrat e nёpunёsit civil janё tё pёrcaktuar nga ligjet, rregulloret dhe 

pёrshkrimet e punёs dhe nga ligje tё tjera (Randma 1999).  

Nё lidhje me rolin e nёpunёsve civilё nё bёrjen e politikave, nuk ka parashikime 

specifike nё legjislacionin estonez rreth politikёs informuese. Ky funksion mund t‟i 

jepet zyrtarёve si pёrgjegjёsi profesionale (nёpёrmjet akteve ligjore, pёrshkrimeve tё 

punёs ose urdhrave tё ndryshёm nё lidhje me to). Shpesh, zyrtarёt kanё realizuar 

marrёdhёnie me grupe tё ndryshme interesi (si bashkimet tregtare) dhe parti tё 

ndryshme politike nёpёrmjet komiteteve parlamentare dhe komisioneve tё 

eksperteve, që ёshtё konsideruar bashkё – vendimarrёs me pjesёmarrjen e tё dy 

politikanёve dhe zyrtarёve (Randma 1999).  

Mё tej, ne do tё pёrqendrohemi mbi kategorinё e nёpunёsve publikё, ku kёshilltarёt 

personalё dhe asistentёt i pёrkasin ministrave, statusi i tyre dhe roli i tyre ndёrmjet 

politikanёve dhe administratёs si institucion mbёshtetёs i ministrit brenda ministrisё. 

 

3.1 Struktura e pёrgjithshme e pozitёs sё kёshilltarit tё ministrit  

Qёndrimi formal   

Nё Estoni, pozita formale e kёshilltarit tё ministrit ёshtё e rregulluar ashtu si dhe 

pozita e nёpunёsve civilë nga Ligji i Shёrbimit Publik. Ai e bёn pozitёn e kёshilltarit 

njё pjesё të administratёs burokratike dhe zbaton pjesёn mё tё madhe tё rregulloreve, 

qё zbatohen pёr nёpunёsit e tjerё civilё tek kёshilltari. 

Diferenca mё domethёnёse ndёrmjet kёshilltarit tё ministrit dhe nёpunёsve tё tjerё 

civilё nё terma formal ёshtё termi i caktimit tё shёrbimit – kёshilltari i ministrit 

vendoset nё detyrё dhe e lё atё me ministrin. Njё tjetёr dallim domethenёs midis 

kёshilltarit tё ministrit dhe nёpunёsve tё tjerё civilё lidhet me mёnyrёn qё ata 

vendosen nё detyrё – si rregull, zyrtarёt e lartё vijnё nё detyrё nёpёrmjet njё konkursi 

tё hapur, por kёshilltarёt e ministrave janё tё vendosur nё detyrё vetёm nga partia ose 

ministri. 

Kёshilltari i ministrit nuk ёshtё vetёm formalisht njё nёpunёs civil, ai ose ajo ёshtё 

gjithashtu shumё shpesh i kёrkuar tё veprojё si njё me tё. Nga ana tjetёr, kёshilltari 

duhet tё jetё besnik ndaj ministrit dhe tё ndjekё saktёsisht drejtimin politik. Fusha e 

veprimit tё kёshilltarit si pasojё mund tё pёrshkruhet si njё mbulim tё politikёs dhe 

administratёs.  

Megjithёse Ligji estonez i Shёrbimit Publik nuk pёrcakton direkt numrin e 

kёshilltarёve pёr ministёr, tani ёshtё e zakonshme pёr njё ministёr tё ketё njё 

maksimum prej dy ose tre kёshilltarёsh, qё formojnё ekipin politik tё ministrit. Ky 

numёr ёshtё i krahasueshёm gjithashtu me vendet e tjera europiane. Si 

kundrashembull, Franca dhe Shtetet e Bashkuara mund tё pёrmenden se numri i 

nёpunёsve civilё tё vendosur politikisht ёshtё shumё i madh. Diferenca ёshtё e lidhur 
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nё zhvillimin historik dhe tradicional tё sistemit tё shёrbimit civil. Me caktime 

politike tё nёpunёsve civilё, ka njё pёrpjekje pёr tё lidhur synimet politike dhe 

administratёn brenda njё kuadri tё integruar (Peters 2001, 88).  

Sot, pjesa mё e madhe e ministrave nё Estoni kanё dy kёshilltarё, ata janё  tё varur 

direkt nga ministri, megjithёse ka disa raste tё njohura ku gjithashtu sekretari i 

pёrgjithshёm ёshtё i lejuar tё japё detyra ndaj kёshilltarit nё mёnyrё qё tё 

grumbullojё burimet me mё shumё efikasitet.  Dy kёshilltarё brenda njё ministrie 

kanё pёrgjegjёsi tё ndryshme, ndarja mund tё duket mё qartё kur ne shikojmё tek 

drejtimet kryesore tё komunikimit tё kёshilltarit. Zakonisht, njё nga kёshilltarёt 

mund tё pёrshkruhet si njё kёshilltar partiak qё ndihmon ministrin mbi çёshtjet 

politike dhe vepron si njё urё komunikimi me partinё dhe ai/ajo ёshtё gjithashtu i 

vetmi pёr tё komunikuar me publikun kur ёshtё e nevojshme. Kёshilltari tjetёr ёshtё 

akti mbi çёshtjet ministrore dhe tё politikёs; ai/ajo ёshtё kompetent, besnik dhe 

ndihmon ministrinё mbi çёshtje qё kёrkojnё njё arsyetim mё tё gjerё mbi çёshtjet 

ministeriale. Kёshilltari i fundit ёshtё gjithashtu i vetmi ku pozicioni i tij ёshtё 

analizuar nё kёtё artikull. 

 

4. Struktura dhe trajtat e pёrgjithshme tё roleve tё kёshilltarёve  

Pikё sё pari, ne do tё zhvillojmё strukturёn e pёrgjithshme teorike. Ne 

pёrqёndrohemi mbi rolet politike dhe administrative tё kёshilltarёve; rolet nё bёrjen 

dhe implementimin e politikёs; pozicioni nё procesin e komunikimit. Ne pamё rolet e 

kёshilltarit si i pavarur, por gjithashtu dhe si njё shtesё e mundshme tek politikanёt 

dhe burokratikёt. 

Nё pёrputhje me dy aspektet kryesore tё a) funksioneve tё kёshilltarit nё bёrjen dhe 

zbatimin e politikёs dhe b) pozicionin e tyre nё procesin e komunikimit, janё 

zhvilluar katёr role teorike tё trajtave. Aspekti i tretё i roleve politike dhe 

administrative shёrben si njё kontribut thelbësor tek i mёparshmi nё termat e njё 

shtese tek konteksti i pёrgjithshёm duke paraqitur funksionet e kёshilltarit duke 

luhatur midis tё qёnit mё shumё ose mё pak politik ose administrativ nё varёsi tё 

funksioneve tё tij, nё pёrputhje me bёrjen e politikёs dhe zbatimin e saj dhe procesin 

e komunikimit. 

Rolet nё bёrjen e politikёs dhe zbatimin janё pёrcaktuar nga aftёsia e kёshilltarit dhe 

nga autoriteti delegues pёr kontrollin dhe drejtimin e punёs sё administratёs. 

Gjithashtu pёrfshin fuqinё pёr t‟i bёrё burrokratёt tё ndryshojnё politikёn nё njё 

mёnyrё tё dёshiruar si dhe t‟i japin urdhёra pёr tё bёrё kёto ndryshime. Mos mbani 

parasysh se sa profesional dhe i aftё njё ёshtё kёshilltar, nuk ёshtё e mundur tani tё 

kesh nё kontroll çdo gjё. Duhet tё jetё e qartё tё ndash se sa hyn aftёsia e kёshilltarit 

pёr njё politikё tё caktuar dhe sa ai/ajo ёshtё i/e pёrqёndruar me patjen e tё gjithё 

informacionit. Nga ana tjetёr, ne mund tё vёshtrojmё inspektime shumё tё 

pёrgjithshme dhe tё pёrcipta, megjithatё do tё lejojnë zbatimin e njё axhende politike 

mbi nivelin administrativ. Nё anёn tjetёr, fuqia kontrolluese e kёshilltarit mund tё 

arrijë shumё larg: ai/ajo bёn njё çlirim tё politikave ministrore, pregatit projektligje 
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etj., me shumё kujdes. I jep mё shumё fuqi, pёr shembull filtrimit tё informacionit 

dhe kёshtu referon tek formulimi i politikёs nё njё mёnyrё aktive. Dy prespektiva tё 

drejtimit tё pёrgjithshёm ose tё bёrjes sё politikёs aktive janё gjithashtu disi tё varura 

mbi perceptimin e vetё kёshilltarit mbi atё pёr tё qёnё mё shumё ose mё pak politik 

dhe mbi dёshirёn e ministrit. 

Pozicioni nё procesin e komunikimit referon tek funksionet e kёshilltarit si njё urё 

ndёrmjet politikanёve dhe burokratёve. Ne gjithashtu mund ta quajmё atё 

ndёrmjetёs, mediator, moderator, forcё e tretё etj. Vija e diferencёs ndёrmjet sesa 

mediator ёshtё kёshilltari: mё shumё i ministrit – se ёshtё mё e nevojshme mё shumё 

pёr politikat e ministrit tё shiten tek burokratёt – ose mё shumё pёr nёpunёsit civil 

ёshtё – nё rast, se pёrqёndrimi ёshtё mbi sjelljen e njё reagimi prej administratёs tek 

ministri pёr njё bёrje sa mё tё mirё tё politikёs. Pozita nё procesin e komunikimit 

ёshtё gjithashtu shumё e pёrcaktuar nga fakti sesa i fortё ёshtё komunikimi: ai 

pёrfundon me njё korrigjim formal tё disa çёshtjeve teknike, ose nёse pёrpiqet tё 

parandalojë keqkuptime tё mundshme dhe konflikte. Shkurtimisht, ёshtё reaktiv apo 

proaktiv?  

Sё bashku, dy aspektet japin katёr modele teorike ose trajta roli kёshilltari. Si tё 

gjitha tipologjitё ideale, ato duhet tё merren nё pёrputhje me rrethanat.  

 

Trajtat e rolit tё kёshilltarit   

Zgjerues Udhëzues 

Mbingarkuar Vëzhgues 

 
 

I Zgjerues. Ky model roli pёrfshin nga njёra anё fuqi shumё tё forta politike 

dhe administrative tё hartimit dhe zbatimit dhe nga ana tjetёr njё pozicion aktiv nё 

procesin e komunikimit. Ai i kёrkon kёshilltarit tё jetё komunikuesi i pikёpamjeve tё 

ndёrsjellta ministёr me burokratёt dhe njёkohёsisht tё ketё njё fushё tё gjerё vepruese 

ne lidhje me aftёsitë e matura dhe kompetencё profesionale.   

II Mbingarkuar. Ky tip kёshilltari nuk ka qёllime tё kontrollojё punёn e 

administratёs. Kjo dhe njё implementim aktiv i axhendёs politike janё pёrgjegjёsia e 

kanaleve tё tjera, kёshtu nё kёtё funksion, kёshilltari nuk ёshtё shumё i nevojshёm. 

Megjithatё, pёrmes njё roli aktiv nё procesin e komunikimit, ai/ajo merr njё 

pёrgjegjёsi pёr tё sjell politikanё dhe burokrat sё bashku dhe të parashtrojë 
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marrёveshje tek tё dyja palёt.  

III Udhёzues. Pavarёsisht nga njё fuqi e fortё pёr tё kontrolluar punёn e 

administratёs, kёshilltari ёshtё mjaft i kёnaqur me dhёnien e njё drejtimi dhe kёshille 

tё pёrgjithshme. Ajo ose ai nuk janё aktivisht tё pёrfshirё nё aktivitetin e përditshëm 

tё administratёs, fokusimi ёshtё mbi rezultatin përfundimtar, i cili ёshtё njё subjekt 

pёr t‟u ndryshuar nё pёrputhje me qёndrimin e kёshilltarit. Komunikimi ёshtё pasiv 

dhe fillon prej fundit, ku dhe kur rezultatet e politikёs sё burrokratёve kanё nevojё tё 

ndreqen.  

VI Vёzhgues. Puna e ministrit ёshtё sё shumti i kryer pa ndёrhyrjen e njё 

kёshilltari; informacioni, i cili nevojitet nga administrata rreth synimeve politike 

ёshtё pёrftuar prej diku tjetёr (direkt prej ministrit ose kancelarit). Roli i ministrit 

ёshtё i fortё dhe i mjaftueshёm pёr tё kontrolluar burokracinё kur nevojitet ai si dhe 

pёr tё dhёnё drejtime politike. Kёshilltari ёshtё mё mirё nё njё funksion i tё qёnit 

asistenti personal i ministrit. 

 

5. Pёrshkrimi i studimit empirik dhe analizimi i tё dhёnave  
Ky shkrim ёshtё bazuar mbi studimin empirik tё kryer nё ministritё estoneze nё 

vjeshtёn e vitin 2005. Veçnёrisht intervista tё paracaktuara ishin mbajtur nё mёnyrё 

qё tё hetohej roli i kёshilltarit personal tё ministrit. Ishin pёrfshirё dy ministra: 

Ministri i Drejtёsisё dhe Ministri i Mjedisit. Pёrgjatё intervistave ishin të pranishëm 

dhe dy kancelarë, nёpunёs tё lartё civilë (Drejtor Departamenti) dhe kёshilltarёt 

personalë tё ministrave (njё nga tё dyja ministritё). Gjithashtu ishte dhe njё studim i 

dokumentave nё lidhje me pёrgjegjёsitё e stafit ministror dhe urdhrin e punёs nё 

ministri, qё kontribuan tё dhёna tё vlefshme pёr kuptimin e pozitёs formale tё 

kёshilltarit brenda ministrisё. Tashmё, ne do t‟i kthehemi analizave tё evidencave 

empirike bazuar mbi strukturёn e mёparshme teorike tё zhvilluar.  

 

5.1 Kompetenca dhe funksionet  
Tё dy kёshilltarёt e intervistuar kanё njё edukim universitar pёr tё lejuar ata tё 

ndjehen kompetent nё postet e tyre, megjithёse njё nga kёshilltarёt nuk ka aktualisht 

kualifikimin edukativ tё pёrshtatshёm nё fushёn e ministrisё pёr tё cilёn ёshtё 

pёrgjegjёs (mjedisi). Ata e shikojnё pozitёn e tyre si me vlerё pёr shkak tё 

eksperiencёs profesionale dhe aftёsisё tё pёrfituar duke kryer kёtё punё. Kёto janё 

mё tё merituara sesa sakrifica e neutralitetit qё ata bёjnё. Kjo nёnkupton qё tё qёnit 

nё shёrbim tё njё ministri nё veçanti ёshtё e lidhur me njё parti tё veçantë si dhe 

politikat konkrete tё partisё. Megjithatё, njё nga kёshilltarёt nuk shikon ndonjё 

problem nё kёtё aspekt, ndёrsa tjetri thekson nё tё njёjtёn kohё qё nё lidhje me 

shoqёritё shumё dyer mund tё mbyllen nё karrierёn e shёrbimit civil. Megjithatё, tё 

dy janё dakord qё ata janё zgjedhur pёr kёtё post (nga vetё ministri ose nёpёrmjet 

propozimit tё sekretarit tё pёrgjithshёm tё partisё) jo pёr besnikёri politike, por 

anasjelltas pёr kualifikimin e tyre profesional. 

Praktika e zakonshme e pёrdorur nё shtetet europiane ёshtё qё emёrimet politike tё 
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personave nuk janё tё integruar brenda strukturёs sё pёrgjithshme tё ministrisë dhe 

kjo pёrbёn njё njёsi tё ndarë ose departament mё vete. Nё kёtё aspekt, Estonia 

pёrbёn njё diferencё nё lidhje me faktin qё kёshilltarёt zakonisht formojnё njё pjesё 

tё bordit ministror. Kёshilltari personal ёshtё pёrgjegjёs direkt dhe vetёm para 

ministrit. Karakteristika e parë ёshtё pёr dobёsimin e mundshёm tё pozitёs bazё tё 

fuqisё formale dhe informale tё njё kёshilltari qё ai ose ajo mund tё ketё brenda njё 

departamenti normal ministrie dhe e dyta i lё mundёsinё ministritё tё pёrdori 

kёshilltarёt e tij ku ёshtё e nevojshme nё pёrputhje me nevojat aktuale (Peters 2001, 

88). Megjithёse kёshilltarёt nuk kanё nёnvarёsi, ka qёnё normale nё shumё ministra 

pёr ata tё lejohen tё japin detyra ad-hoc tek rangjet e larta tё shёrbimit civil tek 

ministri. 

Kuptimi mё i gjerё rreth funksioneve tё kёshilltarit mund tё zhvillohet mbi bazat e 

udhёzimeve tё pozicionit. 

Kjo konstaton qё kёshilltari ka pёr tё pёrgatitur mbledhjet e ministrit, mbledhjen e 

informacionit dhe materialeve, propozon opinione, përpilon artikuj dhe 

implementimi i shumё detyrave tё tjera ad-hoc.   

Misionet e njёsisё mbёshtetёse dhe kёrkesat e kompetencёs nuk janё tё hartuara 

formalisht dhe ata janё formuar mbi baza ad-hoc. 

Nё pёrputhje me nivelin formal, njё kёshilltar qё i pёrket bordit tё ministrit ёshtё 

personi me pjesёn mё tё vogёl tё fuqisё, kёshtu qё ai/ajo formalisht ёshtё njё nёpunёs 

i lartё civil. 

Pёrshtypja e parё rreth funksioneve tё kёshilltarёve jep njё listë formale tё detyrave 

dhe pёrgjegjёsive, qё janё tё krahasueshme tek njё nёpunёs civil jopolitik. Ёshtё disi 

e pёrgjithshme dhe si rezultat, pёr tё dy ministritё, ai jep njё shkallё tё funksioneve tё 

pёrgjithshme pёr kёshilltarin, si: pёrgatitijet e mbledhjeve tё ministrit, konferencave 

dhe kёshillimeve, raportet e konkluzioneve, sigurimi ndaj ministrit me informacionin 

thelbёsor, fjalime dhe artikull tё shkruar, shumё detyra ad-hoc etj. Diferenca 

thelbёsore ndёrmjet dy kёshilltarёve ёshtё qё kёshilltari i Ministrit tё Mjedisit (MM) 

po bёn gjithçka lidhur me aspektet e sipёrpёrmendura nё tё gjitha fushat, tё cilat 

mund tё pёrshkruhen si pёrgjegjёsi horizontale. Kёshilltari i Ministritё tё Drejtёsisё 

(MD) ёshtё vetёm i lidhur me fushёn e politikёs ligjore, dhe si pasojё, ai mund tё 

thuhet ka ngushtuar pёrgjegjёsinё funksionale. 

Nё pёrputhje me opinionet e vetё kёshilltarёve, funksioni i kёshilltarit mund tё jetё 

mё shumё ose mё pak i pёrshkruar si njё list tё njё lloji aktivitetesh. Ata tё dy kanё 

njё pёrgjegjёsi pёr tё pёrgatitur mbledhjen e kabinetit qeveritar, koordinimin brenda 

dhe jashtё ministrisё, mbledhja e informacionit, bёrja e analizёs, komunikimi me 

burrokratёt. Roli i veçantё i kёshilltarit tё MM nё pёrputhje me opinionin tij dhe tё tё 

sekretarit ёshtё: tё mbajё aktive subjektet qё janё mё tё rёndёsishme pёr pёrmbushjen 

e marrёveshjes sё koalicionit, fillimin e diskutimeve (kjo e lejon atё tё ndikoj detyrёn 

e saj kryesore – “tё sjell sё bashku pikёpamjet dhe opinione tё ndryshme, 

informacion ndёrmjetёs, komunikim dhe negocim.” Tek MD, ka pikёpamje tё 
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ndryshme mbi rolin e kёshilltarit, mё shumё theks ёshtё vendosur mbi aftёsinё 

eksperte tё kёshilltarit. 

 

5.2 Marrёdhёniet nё procesin e politikёs  

Pozita mbi njё aks komunikimi  

Njё kёshilltar gjithashtu ka njё rol kuptimplotё pёr tё luajtur nё proceset e 

komunikimit drejtuar administratёs. Tek MD, procesi i komunikimit ёshtё 

formalizuar dhe hierarkia administrative ёshtё e ndjekur nё mёnyrё shumё të rreptë, 

kёshilltari nuk pёrfshihet nё punёn e burokratёve, problemet qё kёrkojnё zgjidhje 

shfaqen nё njё mbledhje bordi. Njёkohёsisht, tek MM, roli i kёshilltarit nё procesin e 

komunikimit ёshtё shumё e mё shumё i mbyllur dhe i fortё. Nё anёn tjetёr, opinionet 

politike janё sjellё tek burokratёt nёpёrmjet tij, ai ёshtё gjithashtu njё burim 

informacioni, i cili ndihmon nёpunёsit civilë të zgjidhin problemet pa pёrfshirjen e 

bordit tё ministrit. 

Komunikimi direkt prej burokratёve tek ministri gjithashtu vjen nёpёrmjet 

kёshilltarit tё ministrit tek MM, kёshilltari ishte gjithashtu i pёrshkruar si njё 

mediator, i cili kontribuon tek zgjidhja e problemit dhe menaxhimit tё konfliktit dhe 

ekuilibrimin e interesave ndёrmjet politikanёve dhe burokratёve. Njё nga burrokratёt 

thotё qё “megjithёse nёpunёsit civilë mund tё diskutojnё çёshtje tё ndryshme 

ndёrmjet tyre, kёshilltari i ministrit ka nevojё tё marr mendimet dhe opinionet tek 

niveli politik”. Burokratёt gjithashtu panё qё disa herё, kёshilltari ёshtё i vetmi qё 

lidhte opinione tё ndryshme nё lidhje me specialistёt e ministrisё dhe tё formonte njё 

pozitё gjithёpёrfshirёse pёr ta prezantuar tek ministri. Nё pёrputhje me linjёn e 

nёpunёsve civilë, kёshilltari nuk ёshtё aq shumё njё burim i njohurive speciale ose 

njё bёrёs politike nё vetvete kёshtu ёshtё e rёndёsishme pёr atё tё jetё i aftё – roli 

kryesor i kёshilltarit prej pikёpamjes sё nёpunёsit civilë ёshtё tё bashkërendojë, 

komunikojё, tё ndёrmjetёsojë dhe tё filtorjё. 

Nё fushёn e komunikimit, disa aspekte specifike dhe diferencime janё zbuluar rreth 

kёshilltarit nё krahasim me nёpunёsit e tjerё civilë: kёshilltari ka marrёdhёnie tё 

besuara me ministrin, ai ka akses direkt tek ministri, njё mundёsi pёr veten e tij tё 

sjellё subjekte tё reja pёr ministrin tё punojё dhe gjithashtu tё zgjedhë momentin e 

duhur pёr kёtё – nёpunёsit civilë normalisht kanë nevojё pёr kёtё fuqi, ata japin 

urdhëra qё tё pёrmbushen. Gjithashtu ёshtё pёrmendur qё kёshilltari duhet tё njohë 

ministrinё dhe funksionet si dhe pёrgjegjёsitё e departamenteve tё ndryshme. 

Rolet politike dhe administrative  

Historikisht, pozita e kёshilltarit tё ministrit nuk i pёrket as anёs sё politikanёve dhe 

as nёpunёsve civilë. Akoma, ajo ka qёnё pjesё e sistemit qeverisёs pёr njё periudhё 

shumё tё gjatё deri mё sot. Lidhjet pёr emergjencёn e pozitёs janё tё lidhura 

ngushtёsisht tek zhvillimi i roleve dhe detyrave tё politikanёve dhe nёpunёsve civilë. 

Ky studim tregon qё nuk ka njё kuptim tё pёrbashkёt pёr tё intervistuarit nёse e 

shikojnё atё si njё aktor politik ose administrativ. Aktualisht, kёshilltari mund tё 

shihet si njё amortizator, qё ndihmon pёr tё mbrojtur ministrin prej kёrkesave tё 
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burrokratёve dhe nga ana tjetёr tё parandalojë politizimin e shёrbimit civil. 

Të pavarur nga anёtarёsia politike si kёshilltar tek njё parti, nёpunёsit civilë priren tё 

shikojnё atё mё shumё se njё politikan; njё prej tyre tha: “Kёshilltari ёshtё realizuesi 

i politikave tё partisё, i cili ndihmon ministrin mbi çёshtjet politike dhe preferencat.” 

Kёshilltarёt nё vetvete kanё njё pamje tё kundёrt, megjithёse ata pranojnё tё kenё tё 

dyja si pёrgjegjёsitё politike dhe administrative; njё prej tyre komentoi: “Unё mendoj 

se jam njё burokrat, i cili ёshtё njё subjekt i Ligjit pёr Shёrbimin Publik. Unё 

pёrmbush detyrat e mia nё fushёn time si çdo burokrat tjetёr”.    

Ana politike e punёs sё kёshilltarit ёshtё parё si e paevitueshme nga nёpunёsit e lartё 

civilë: “Ministria ёshtё drejtuar nga njё politikan, çdo burokrat ёshtё i pёrfshirё çdo 

ditё me politikёn.” Tek Ministria e Drejtёsisё, ku sistemi organizativ i ministrisё i 

ngjan organizimit tё burokracisё klasike mё shumё tё mbyllur, rolet e anёve politike 

dhe administrative janё parё si mё tё ndara, dhe kёshilltari ёshtё qartёsisht i parё si 

anёtar i njёsisё mbёshtetёse organizative, sekretari i pёrgjithshёm i MD thotё qё 

kёshilltari i ministrit ёshtё njё burokrat i politizuar dhe nёse njё nёpunёs civil 

politizon, ai/ajo bёhet njё prej politikanёve.   

Tё dy tё intervistuarit kёshilltarë besojnё qё ata ishin zgjedhur tё pёrmbushnin postin 

jo si pasojё e pёrkatёsisё politike, por pёr shkak tё kompetencave tё tyre. Pikёpamjet 

e tyre ishin tё ndryshme nё lidhje me ndikimin qё zgjedhja e tyre aktuale e karrierёs 

mund tё kenё nё tё ardhme. Njё prej tyre mendon qё shumё dyer nё shёrbimin civil 

mund tё mbeten tё mbyllura nё tё ardhmen, sepse puna nё kёtё pozicion është 

pjesёrisht partiake, por tё tjerёt besojnё qё pozicionet e kёshilltarit mund tё jenё njё 

platformë e mirё pёr futjen e “shёrbimit civil normal”; ai gjithashtu pёrmendi njё ish 

kёshilltar, i cili u bё drejtuesi i departamentit nё ministri.  

Roli nё bёrjen dhe zbatimin e politikёs   

Zhvillimet e qeverisjes moderne kanё bërë qё kёshilltari kryesisht të veprojë si njё 

zvogёlues i punёs sё ministrit. Kёshilltari zakonisht nuk ka drejtime specifike pёr 

punёn dhe pёrgjegjёsitё e detyrave tё tij/saj janё tё formuara mbi baza ad-hoc. 

Kёshilltari duhet tё jetё i aftё nё fushёn, qё lidhet me organizimin e brendshёm dhe 

pёrgjegjёsitё. Kёto kuptime qё kёshilltari ka nё vetvete rallё kanë njё mundёsi duke 

ndikuar formulimin dhe implementimi e politikёs, por ai ёshtё i vetmi pёr tё 

ndihmuar ministrin pёr tё pёrmbushur qёllimet.    

Nё krahasim me nёpunёsit e tjerё civilë, egziston njё faktor i rёndёsishёm, qё i jep 

kёshilltarit mjetet mё tё mirat pёr tё marrё pjesё nё bёrjen dhe zbatimin e politikave: 

ёshtё aftёsia mё e mirё e kёshilltarit tё marrёveshjeve politike. Njё nga burokratёt 

tha: “Kёshilltari gjithmonё njeh mё shumё se sa deklaron se njeh; ai mund t‟i 

paraqesë opinione ministrit, negociojë dhe komunikojë jashtё ministrisё – njё linjё 

burokrative nuk ka njё fuqi tё tillё pёr tё bёrё kёtё.”   

Pozita e kёshilltarit ёshtё ekuilibri ndёrmjet mençurive dhe administrimit, njё nga 

burokratёt e pёrshkruan nё kёtё mёnyrё: “Kёshilltari bёn diçka qё njё nёpunёs civil 

normal nuk mund ta bёj, ai jep njё perspektivё politike tek puna e gjerё, qё janё duke 



Pjesa III     Kumtesa më e mirë e studentëve të NISPAcee  
 

 

 246 

bёrё, ai shikon mё larg se aspektet ligjore. Nёse ne nuk kemi njё kёshilltar nё 

ministri, ne kemi pёr tё kёrkuar vlerёsime politike prej ministrit.”  

Nёse nuk ekziston kёshilltar nё ministri.  

Ne kemi sjellё disa aspekte, qё e bёjnё tё vlefshme pozitёn e kёshilltarit pёr mё tepёr 

tek politikanёt dhe administratorёt. Sigurisht, kёshilltari ёshtё njё krah ndihme dhe 

drejtёsi pёr një ministёr, i cili zvogёlon barrёn e punёs te ministrit mё shumё; 

kёshilltari mban shumё rregulla tё zakonshme dhe detyrat teknike nё lidhje me 

“lejimin e mendimit tё ministrit dhe shqyrtimin e çёshtjeve strategjike” siç tha njё 

nga tё intervistuarit. Nёpunёsi civil i MM mendon qё pa kёshilltarin nuk mund tё 

ketё njё njeri qё mund tё fillojë hartimin e politikave koherente tё ministrisё.  

Komunikimi politik ishte gjithashtu i parё si njё prej detyrave tё rёndёsishme tё njё 

kёshilltari; njё nga administratorёt tha qё linja e nёpunёsit civil nuk duhet tё jetё e 

pёrgjegjshme pёr promovimin e politikave tё ministrisё. Nё pёrputhje me 

pikёpamjen e kёshilltarёve, pjesёt jopolitike tё shёrbimi civil mund gjithashtu tё 

bёjnё mё shumё punё se sa janё duke bёrё, vetёm ana e vogёl politike e punёs mund 

tё lihet tek ministri pёr zbatim. 

 

5.3 Analizimi i ndryshimeve kalimtare 

Kёshilltarёt personalë tё ministrave kanё ekzistuar gjithmonё, por roli i tyre dhe 

statusi ёshtё zhvilluar dhe ndryshuar. Nё fillim tё periudhёs sё pavarёsisё, njё 

mosbesim i politikanёve nё lidhje me shёrbimin civil ishte shumё e lartё, kёshtu 

ministrat kishin nevojё pёr dikё, tek i cili ata personalisht mund tё mbёshteteshin. 

Njё nga zgjidhjet e kёtij problemi ishte politizimi, njё tjetёr kёshilltar personal dhe 

mё vonё pozicioni i tё ashtuquajturit zёvendёsministri. Nё Estoni, u pёrdorёn tё dy 

zgjidhjet. Megjithatё, e para gjithmonё kishte njё ndikim dhe rezultat negativ, ku tё 

dyja palet si politikanёt dhe nёpunёsit civilë e ndjenë. Veç kёsaj, mund dhe disi ka 

krijuar njё pozicion negativ brenda njё shoqёrie drejt shtetit dhe sistemit tё tij tё 

shёrbimit civil, kёshtu qё imazhi i shtetit ishte dёmtuar. Si pasojё, ishte e 

pakuptueshme tё investoje nё disa zgjidhje tё tjera. Kёshtu, kёshilltarёt personalë jo 

vetёm qёndruan, por statusi i tyre dhe funksionet morrёn njё pozicion mё shumё tё 

institucionalizuar. 

Gjatё 1990, nuk kishte qartёsi tek tё gjithё se çfarё bёnin kёshilltarёt saktёsisht nё 

ministri, cili ёshtё pozicioni i tyre nё hierarki dhe cilat ishin funksionet e tyre, ata 

ndёrvepruan me pjesёn tjetёr tё administratёs tek njё nivel minimal dhe shёrbyen si 

njё personel i besuar i ministrave, jo si njё vlerё shtesё tek puna e ministrisё. Nё ditёt 

e sotme, pjesa mё e madhe e nёpunёsve civilё janё tё vetёdijshёm mbi detyrat e 

kёshilltarёve dhe madje e gjejnё kёtё pozicion shumё tё nevojshёm. Shpёrndarja e 

detyrave ndёrmjet kёshilltarit dhe administratёs, si dhe ministrit, ёshtё mё shumё e 

qartё. Ajo kontribuoi tek njё organizim mё i mirё i punёs nё ministri. 

Njё tjetёr pozicion “ndёrmjet administratёs dhe ministrit”, zёvendёsministri, ishte 

sjellё nё pragun e mijёvjeçarit tё ri dhe ёshtё gjithashtu mjaft i rёndёsishëm nё 

marrёdhёniet politiko – administrative nё Estoni. Zёvendёsministri shpesh ka shumё 
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aftёsi profesionale, me anё tё tё cilave drejton administrimin e ministrisё. Njё 

zёvendёsministёr nuk i pёrket njёsive të larta tё partisё, si ministrat bёjnё zakonisht, 

nё fakt, ai/ajo nuk kanё pse tё jenё anёtarё partie. Pёr shkak se funksionet e 

zёvendёsministrit janё shumё pёrfaqёsuese, pozita e tyre mund tё pёrshkruhet akoma 

dhe pёrfundimisht mё shumё politike se pozicioni i kёshilltarit. Veç kёsaj, njё 

mandati i njё zёvendёsministri pёrfundon kur ministri heq dorё.  

 

5.4 Natyra e rolit  
Nё varёsi tё pikёpamjeve, natyra e rolit tё kёshilltarit mund tё pёrshkruhet si 

ndёrveprues, ndihmues dhe patja e njё fuqie pёr tё ndikuar hartimin dhe zbatimin e 

politikёs. Ne nuk kemi gjetur ndonjё shenjё tё rёndёsishme qё mund tё nёnvizojё njё 

kёrcёnim tё kёtij pozicioni tek shёrbimi i pёrhershёm civil. Mund tё jetё se sistemi i 

shёrbimi civil estonez nuk ёshtё korporativ, por mund tё supozohet qё aktualisht nuk 

ekziston njё kёrcёnim i tillё. Linja e nёpunёsve civilё i shikon kёshilltarёt tё jenё 

aktor pozitivё, tё cilёt kontribuojnё tek ministria dhe puna e ministrit dhe gjithashtu 

tё burokratёve. 

Kontributi dhe ndikimi i kёshilltarёve mbi cilёsinё e procesit tё politikёbёrjes ёshtё 

mjaft e ulёt, sepse ata kanё detyra, qё janё mё shumё urgjente dhe tё mundshme, nuk 

mund tё ketё mё shumё kohё pёr njё person tё hyjё brenda detajeve me çёshtjet e 

politikёs. 

 

6. Dy trajta rolesh tё kёshilltarёve tё ndryshёm   
Bazuar mbi strukturёn e pёrgjithshme dhe katёr trajtat e mundshme tё roleve tё 

kёshilltarёve si dhe tё dhёnat empirike, janё shfaqur dy role tё ndryshme. Ato 

paraqesin sesa ndryshe roli i kёshiltarit mund tё jetё nёse vjen prej njё pikёpamje 

thjesht formale, ata supozohen tё jenё mё shumё ose mё pak tё ngjashёm. Ёshtё 

gjithashtu disi e kuptueshёm qё tipat e jetёs reale tё trajtave tё rolit nuk i pёrshtaten 

saktёsisht brenda strukturёs teorike. 

Ministri i Drejtёsisё trajta e rolit tё kёshilltarit – Drejtimi  

Kontrolli i kёshilltarit ndaj punёs sё burrokracisё ёshtё e dobёt, por jo sepse ka 

mungesё kompetence, por sepse ai/ajo nuk rrёmon shumё thellё brenda çёshtjeve tё 

politikёs tё hartuar nё ministri. Kёshtu, kёshilla e politikёs vjen  kryesisht prej 

shёrbimit civil se ёshtё pёrgjegjёsia e tyre e besuar (njё pёrjashtim ёshtё bёrё vetёm 

kur interesat politike janё qartёsisht tё pёrfshira). Nё raste normale, megjithatё, 

zakonisht ёshtё pranuar dhe ёshtё zhvilluar se kёshilltari i pёrgjithshёm dhe 

bashkërendimi i pёrciptё ёshtё i mjaftueshëm pёr koordinimin e politikёs dhe 

implementimin e axhendёs politike. Roli ekspert i kёshilltarit politik, p.sh. aftёsia e 

vendosjes sё qёllimeve politike brenda çёshtjeve tё politikёs (mbi nivelin 

administrativ) kanё qёnё drejtuar, por pёrsёri, mё shumё nё njё kontekst tё 

pёrgjithshёm tё koordinimit. Mёnyra se si puna e ministrisё ёshtё organizuar 

gjithashtu ka njё ndikim mbi funksionet e kёshilltarit.  
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Komunikimi ndёrmjet kёshilltarit dhe pjesёs tjetёr tё nёpunёsve civilё ёshtё 

gjithashtu i dobёt dhe ёshtё shkrehur kryesisht mbi nivelin e ndreqjes teknike dhe 

detajeve tё procedurave. Roli i mediatorit (tё ndjejё dhe parandalojё konflikte tё 

mundshme) mungon. Nuk ekziston ndonjё mendim i madh pёr tё folur rreth rolit tё 

kёshilltarit si njё pikё ekuilibri ndёrmjet politikanёve dhe burrokratёve. Mё tepёr, tek 

Ministria e Drejtёsisё, ky rol ёshtё mbajtur nga kancelari, veçanёrisht sepse janё 

ndjekur rregullat dhe drejtimet e hierarkisё formale.  

Pёrfundimisht ne mund tё pёrfundojmё qё kёshilltari qёndron larg prej procesit tё 

balancimit tё interesave; negociatat dhe rregullimi janё bёrё mbi nivelin e bordit tё 

mbledhjes. Brenda ministrisё, gjёrat janё bёrё pa kёshilltar, ai ose ajo fillon tё 

veprojё nё fund tё procesit, kёshtu mё tej kordinimi mbi nivelin e Qeverisё dhe 

Parlamentit Kombёtar.  

Ministri i Mjedisit trajta e rolit tё kёshilltarit – Mbi ngarkuar  

Pёr shkak se nё kёtё ministri, kёshilltari shqyrton pjesёn mё tё madhe tё 

dokumentave, pёrfshirja nё hartimin dhe zbatimin nё politikё si dhe kontrollaftёsia 

mbi administratёn ёshtё nё mёnyrё domethёnёse e gjerё. Nё tё vёrtetё, ajo shpesh i 

kёrkon njё nёpunёsi civil tё bёjё gjёra tё ndryshme, por ёshtё vetёm pёr tё arritur 

cilёsinё e brendshme dhe gjithmonё larg prej tё qёnit njё çёshtje politike. Hartimi i 

axhendёs politike dhe zbatimi i mekanizmit ёshtё paksa ndryshe nё MM dhe MD. 

Njё konsensus nё lidhje me çёshtjet ёshtё arrirё nёpёrmjet njё komunikimi aktiv, ku 

kёshilltari luan njё rol qendror. Ajo qёndron ndёrmjet ministrit dhe shёrbimit civil 

dhe sjell opinione tё të dyja palёve. Ёshtё konsideruar shumё e rёndёsishme pёr 

nёpunёsit civilё nё punёn e pёrditshme patja e dikujt që tё pyesë joformalisht rreth 

qёllimeve politike ose tё fushёs dhe tё marrёsh pёrgjigje tё shpejta. 

 

Pёrfundime 

Synim i pёrgjithshёm i kёtij shkrimi ishte tё njihte rolet kryesorё tё kёshilltarёve 

personalё tё ministrave nё ndarje nё dy pjesё politiko-administrative. Ne u 

pёrqёndruam mbi rolet e atij/asaj politike dhe administrative; rolet nё hartimin dhe 
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zbatimin e politikёs; pozita nё procesin e komunikimit. Ne analizuam kёshilltarin 

personal si njё politikan dhe si njё nёpunёs civil, duke ju referuar faktit qё pozicioni 

aktual i kёshilltarit ndёrmjet ministrit dhe nёpunёsit civil mund tё supozohet njё “jetё 

i vёshtirё” pёr atё. Nga ana tjetёr, egziston njё mundёsi qё ai tё jetё besnik ndaj 

ministrit dhe tё jetё politik nё kuptimin dhe zbatimin e duhur të strategjive partiake 

ose tё ministrisё. Nga ana tjetёr ndёrveprimi me nёpunёsit civil, i cili duhet tё zbatojё 

vendimet nё mёnyrёn “e dёshiruar nga ministri”, nuk janё mё pak tё rёndёsishme. Si 

pёrfundim, kur ne flasim rreth kёshilltarёve, ne nёnkuptojmё tё dyja shtrirjen e 

ekzekutivit politik dhe burrokracisё paralele, detyrave politike dhe administrative 

(Pelgrims 2001). Perceptimi i vetё kёshilltarit pёr rolin e tij ёshtё shumё i 

rёndёsishёm pёr t‟u nёnvizuar kёtu: jo vetёm funksione konkrete zbatimi; pra se si ai 

ndihet mё shumё ose mё pak si njё politikan dhe nёnpunёs civil. 

Analiza jonё empirike ёshtё bazuar mbi intervista tё ndryshme mbajtur nё ministritё 

estoneze. Dy ministri, Ministria e Drejtёsisё dhe Ministria e Mjedisit, ishin nёn 

vёzhgim. Pёrgjithёsisht, ne mund tё pёrfundojmё qё roli i kёshilltarit personal mbetet 

shumё tek qёnia asistent i ministrit dhe personi i tij besnik. Pёrfundimet kryesore 

janё tё mёposhtmet: si pёr ministrinё e parё, kёshilltari ёshtё marrё si njё nёpunёs 

civil – konfirmon detyrat e tij/saj si njё mediator, njё urё pёr politikën. Ndёrveprimet 

e tjera tё kёshilltarit me nёpunёsit civil janё tё dobёta. Ai/Ajo ёshtё disi mё i mprehtё 

mbi dhёnien e drejtimeve tё pёrgjithshme politike pa njё mёnyrё aktive tё kontrollit 

tё tyre. Megjithatё, pёr tё dyja ministritё, ёshtё rёnё dakord mbi rolin e kёshilltarёve 

në pasjen mё shumё të një informacioni politik. Ёshtё njё pikёpamje e pёrbashkёt qё 

njё pozitё si kёshilltari personal i ministri ёshtё i duhur dhe shumё i nevojshëm. 

Arsyet kryesore tё pёrmenduara pёr egzistencёn e kёshilltarёve personalë tё 

ministrave ishin zvogёlimi i mbingarkesёs sё ministrit; kompetenca ideologjike e 

ardhur me kёshillёn e tij/saj pёr shkak tё fushёs sё tij/saj tё informacionit politik dhe 

nё Ministrinё e Mjedisit, mediatori dhe rolet urё ishin tё vlerёsuara shumë.  

Pozicioni i autorёve rreth statusit tё kёshilltarёve ёshtё pozitiv. Ne gjithashtu gjetёm 

qё numri aktual i kёshilltarёve pёr ministёr ёshtё i arsyeshёm. Ne zbuluam qё 

kёshilltarёt e veçantё mund tё jenё ata bashkё-koordianator, megjithatё jo tё gjithё 

kanё role tё tilla. Egziston shumё hapёsirё ndёrmjet institucionalizimit dhe 

pёrpunimit mbi pozitёn e kёshilltarёve. Akoma, ne nuk mund tё harrojmё qё nёse 

ekziston njё rishpёrndarje e roleve tё politikanёve dhe burrokratёve, atëherë do tё 

shfaqen disa modele tё reja tё ndёrveprimit. 

Pёr shembull, nё kёtё shkrim, ne treguam mёnyrёn e vjetёr, ku kancelari ka 

pёrgjegjёsinё kryesore tё mediatimit tё interesave dhe zgjidhjen e konflikteve nё 

punё, por nё Ministirnё e Mjedisit, ёshtё kёshilltari, i cili merr pёrsipër kёto role prej 

kancelarit. Ne nuk do tё bёjmё ndonjё pёrfundim rreth mënyrës se si pozicionet e 

kёshilltarёve kanё ndryshuar ekuilibrin politiko-administrativ; megjithatё ne pamё 

njё prirje tё qartё nё lidhje me ngulitjen e njё institucioni tё tillё brenda sistemit tё 

pёrgjithshёm tё administratёs. 
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Ne pendohemi qё çёshtje tё tilla si pyetjet e hierarkisё tradicionale tё ministrisё janё 

lёnё pa njё analizё tё duhur nё kёtё shkrim, por egziston njё pikё fillimi e mirё pёr tё 

eksploruar tё tjerёt. Nё hierarkinё e ministrisё, kёshilltarёt gjithmonё janё emёruar 

brenda tё ashtuquajturi stafit burokrat, statusi i zyrtarёve tё lartё. Ata kanё relativisht 

fuqi tё madhe t‟i thonё zёvendёskancelarit se çfarё duhet tё bёjnё. Sё dyti, 

kёshilltarёt e ministrit nuk kanё njё mandat (autorizim) pёr tё bёrё politika 

(politikanёt e bёjnё, ata e marrin atё prej qytetarёve nё zgjedhje); megjithёse, ata 

kanё fuqi shumё tё madhe pёr tё ndikuar vendimet dhe procesin e vendimarrjes. 

Problemi i vendimmarrjes, rrjedh nёse ёshtё politik ose administrativ. A ekziston 

ndonjё pёrgjegjёsi tek tё gjithё nёse ai/ajo luan vetёm rolin e mediatorit? Gjithashtu, 

si mundet pozita e kёshilltarёve të pasqyrojë pozitёn e zёvendёsministrit?   
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