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1.
RIMËKËMBJE
E EKONOMISË
Shqipëria mund jetë
shumë më mirë

E refuzojmë një Shqipëri të varfër. Një model ekonomik ku burimet dhe
energjia e vendit janë në shërbim të pak njerëzve. Hendekun që dita ditës
zgjerohet mes të pasurve dhe të varfërve. Shtresën e mesme që varfërohet
çdo ditë e më shumë. Fshatin shqiptar në skamje. Territorin e shfrytëzuar
barbarisht. Potencialin prodhues të vendit të asfiksuar si kurrë më parë.
Jemi gati ta kthejmë faqen e kësaj historie të vështirë të gjithë këtyre viteve.
Shqipëria ka potenciale të jashtëzakonshme. Ne kemi vizionin, aftësitë dhe
vendosmërinë e duhur për të ndërtuar një model të ri ekonomik. Shqipëria nuk
do të jetë më një vatër papunësie, një vend që takson padrejtësisht shtresën
e mesme, vendi i ekonomisë së konsumit vetëm të mallrave të importuara,
i informalitetit, i ekonomisë rurale që nuk ekziston, i shërbimeve të tregut
aspak konkuruese dhe i turizmit pa peshë në rajon.
Shqipëria jonë, synon më të mirën, kërkon më shumë, arrin realitete krejt të
tjera.
Modeli i ri ekonomik mbështet një ekonomi prodhuese, begatinë e fshatit,
shërbime të tregut të cilësisë së lartë dhe turizmin si marka e pesha jonë në
rajon.
Shqipëria mund të jetë shumë më mirë. Rimëkëmbjen ekonomike do ta bëjmë
realitet.
Me përkushtim. Së bashku.
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Të prekim urtësinë,
Të zëm’ udhën e mbarë,
Të ngjallim Shqipërinë
Naim Frashëri

Mirëqënie
përmes punës

P

ër mirëqënien e qëndrueshme,
rritja ekonomike e qëndrueshme
dhe stabiliteti makro ekonomik
përbëjnë dy parakushte themelore. Rritja relativisht e
qëndrueshme e periudhës 2000-2008 nuk u shoqërua
me rritje të punësimit, zvogëlim të ekonomisë joformale,
dhe zhvillim të kapitalit njerëzor. Anarkia e tregut dhe
mungesa tërësore kontrollit u shoqërua me dëmtim
të mjedisit, keqshfrytëzim të burimeve natyrore dhe
shpërdorim të territorit. Situata është rënduar më tej nga
mungesa e vizonit të Partisë Demokratike përballë krizës
ekonomike globale shenjat e të cilës ishin të dukshme që
në 2009. Partia Socialiste propozoi menjëherë masa për
përballimin e saj, por qeveria aktuale vazhdon të insistojë
në mospranimin e krizës. Paaftësia e qeverisë së PD-së
në analizimin e situatës dhe në ndërrmarjen e hapave
të nevojshëm, ka çuar drejt një kolapsi tjetër historik
dhe mjaft të thellë ekonominë kombëtare.Më shumë se
gjysma e pasurisë së shqiptarëve ështe përqëndruar
në më pak se 5% të njerëzve. Ndërsa, sistemi i taksimit
është shëmbëlltyra e padrejtësisë. Kush fiton më pak
taksohet më shumë, kush fiton më shumë taksohet më
pak. Monopolet kontrollojnë furnizimin dhe tregtimin e
produkteve themelore për shqiptarët dhe ekonominë
tonë.Partia Socialiste do ta ndryshojë këtë tablo, duke
ndryshuar strukturën e ekonomisë, nga një ekonomi e
bazuar tek konsumi i mallrave të importuara, emigracioni
e informaliteti në një ekonomi që bazohet tek puna dhe
rritja e produktivitetit.

Në qeverisjen PD-së vendet e punës në ekonominë shqiptare nuk janë
shtuar. Përkundrazi një në çdo njëzet shqiptarë të punësuar ka humbur
vendin e punës. Sipas të dhënave zyrtare në Shqipërinë e 2013ës ka më
shumë se 51 mijë vetë më pak të punësuar se në vitin 2008. Pra, vetë
të dhënat qeveritare pasqyrojnë dështimin e qeverisë në krijimin e 160
vendeve të reja të punës në periudhën 2009–2013, si dhe përgënjeshtrojnë
deklarimet se në periudhën 2005–2009 u krijuan 80 mijë vende të reja
pune,
Qeveria e partisë demokratike i ka kështu borxh shqiptarëve plot 211
mijë vende pune.
Të dhënat vërtetojnë pohimin e pakundërshtueshëm se në Shqipëri
janë 1 milion të papunë. Qeverisja e 8 viteve të fundit ka dështuar në rritjen
e punësimit dhe në në krijimin e një shërbimi efektiv publik punësimi.

Punësim real
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Angazhimi Ynë
Krijim i 300 mijë vendeve
të reja të punës
Zotimet Tona:

►► 40 mijë vende të reja pune dhe 12 mijë
vende pune shoqëruese në industrinë
prodhuese nëpërmjet financimit
shtetëror të 120 milion USD në 4 vjet,
në mbështetje të këtij sektori.
►► 15 mijë vende të reja pune përmes
zhvillimit të industrive që lidhen me
detin dhe atyre mbështetëse.
►► Të paktën 150 mijë vende të reja pune
nga zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë
dhe aktiviteteve të tjera rurale.
►► 4 mijë vende të reja pune përmes
zhvillimit të industrisë së teknologjisë
të informacionit, që do të punojë për

tregjet e huaja.
►► 11 mije vende pune nga politikat e reja
në mbështetje të turizmit gjithëvjetor
si dhe rritja e kërkesave për shërbime
të reja.
►► 62 mijë vende pune përmes
reformimit të programit të ndihmës
ekonomike duke e zëvendësuar me
mundësi reale punësimi në shërbim të
komunitetit.
►► Vënie në dispozicion të realizimit të
këtij objektivi e të gjitha mjeteve dhe
masave të nevojshme ligjore në të
gjithë sektorët e ekonomisë.

Nga viti 2008 kanë humbur punën

51 mijë vetë

►► Përballim me përgjegjësi i sfidës
demografike duke parandaluar krijimin e
papunësisë së re.
►► Parteritet me qytetarin për krijimin, nxitjen,
kërkimin dhe gjetjen e punësimit dhe në
këtë kuadër:
•

•

•

Riorientim i arsimit profesional drejt
nevojave reale të tregut të punës në
Shqipëri dhe modelit tonë të ri ekonomik.
Dyfishim i shkollave të arsimit
profesional dhe ndërthurje me Qendrat
e Formimit Profesional.
Zgjerim i shërbimit arsimor dhe
formimit profesional në fshat, duke
ofruar aftësi në bujqësi, agropërpunim
e shërbime bujqësore.

•

Trajnim brenda 6 muajsh i të gjithë të
rinjve nën 25 vjeç që janë regjistruar si
punëkërkues.

•

Përgjysmim i papunësisë së regjistruar
femërore.

•

Të gjitha grave e vajzave të regjistruara

të papuna u ofrojmë një shans punësimi,
vetëpunësimi ose trajnimi brenda një viti.
•

Garantim i përparësisë në punësim për gratë
dhe vajzat që kanë imigruar në zonat urbane
dhe qytetet e mëdha.

•

Mbështetje dhe diversifikim i programeve
të posaçme të aftësimit e vetëpunësimit në
zonat rurale.

•

Trajnim brenda 2 vitesh i të gjithë të
regjistruarve si punëkërkues.

•

Krijim i Programit Kombëtar të Formimit
Profesional në Punësim, për të formalizuar
e zgjeruar traditën ekzistuese të mësimit të
profesioneve.

•

Krijim i shkollave të larta të arsimit
profesional.

•

Bashkëpunim me sektorin privat në
Partneritete Publike-Private (PPP) për krijimin
e institucioneve të larta të arsimit profesional.

•

Krijim i programeve dhe kurseve kualifikuese
të përshtatura për personat me aftësi të
kufizuara.

Parimi i kësaj qeverie ka qenë të taksojë më shumë ata që fitojnë më
pak, dhe të taksojë më pak ata që fitojnë më shumë.
Taksa e sheshtë ka varfëruar 95% të shqiptarëve.
Taksa e sheshtë rëndon në kurriz të qytetarëve. Qeveria e Partisë
Demokratike u merr më shumë taksa qytetarëve se sa biznesit. E thënë
ndryshe, takson popullin për të pasuruar bizneset e lidhura me pushtetin.
Taksa e sheshtë ka rrënuar shtresën e mesme. Një mësues paguan
4.230 lekë më shumë taksa në muaj, ose 50.760 lekë më shumë taksa në
vit. Ndërsa, kryeministri paguan 6940 lekë më pak çdo muaj ose 83280
lekë më pak çdo vit.
Taksa e sheshtë ka dështuar pasi jo vetëm që nuk nxiti zhvillimin
ekonomik, por frenoi rritjen ekonomike. Normat e rritjes ekonomike prej
5.9% në 2007, është ulur në më pak se 1% në 2013.
Taksimi i sheshtë ka sjellë ulje të kërkesës konsumatore, ulje të nivelit
të jetesës, dobësim të klasës së mesme, polarizim të shoqërisë.

Taksim i Ndershëm
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Angazhimi Ynë
Taksim i ndershëm progresiv që ul
taksat për 95% të shqiptarëve

Zotimet Tona:

►► Zëvendësim i taksës së sheshtë me
taksimin e ndershëm.
►► Vendosje e drejtësisë sociale
përmes taksimit progresiv për të
ardhurat personale.
►► Zbatim i parimit kush fiton më pak
do të paguajë me pak - kush fiton
më shumë do të paguajë me shumë.
►► Tatim mbi fitimin në dy nivele për
biznesin: një nivel për biznesin e
madh dhe një nivel më i ulët se ai
ekzistues për biznesin e vogël.

►► Politikë e re fiskale, e cila mbështetet
kryesisht në uljen e kostos së jetesës
për shumicën e popullsisë.
►► Heqje apo përgjysmim i tatimit mbi
vlerën e shtuar për ushqimet jetike
të shportës.
►► Heqje e tatimit mbi vlerën e shtuar për
barnat dhe shërbimet mjekësore.
►► Reduktim i ndjeshëm i tatimit mbi
vlerën e shtuar për furnizimin me
energji elektrike të konsumatorëve
familjarë.

►► Rishikim në mënyrë të plotë i të
gjithë sistemit të tarifave.
►► Tarifa transparente dhe brenda
mundësive të përballimit të kostos
së shërbimit që ofrohet.
►► Politika fiskale të përputhëshme
me modelin e ri ekonomik dhe
kontribuese në lehtësimin e
gjendjes kritike ku ndodhet
ekonomia e vendit.
►► Politika tatimore që synojnë
lehtësimin e menjëhershëm të

barrës ekonomike të familjeve
me të ardhura të ulëta e të
mesme.
►► Taksim i ndershëm si kontribut
për më shumë investime
publike, më shumë vende
pune dhe më shumë kërkesë
konsumatore.
►► Ndryshim radikal në shpenzimet
publike dhe në përdorimin e
parave e pasurisë publike, duke
siguruar sukses në zbatimin e
politikës fiskale.

Nën qeverisjen aktuale, të vetdeklaruar liberale apo dhe supozuar
neo-liberale, me justifikimin e dorës së fshehtë të tregut, është braktisur
shumica e sipërmarrjes për t’i lënë dorë, dukshëm, krejt të lirë disave.
Sipërmarrja e huaj dhe vendase është nën presion të vazhdueshëm
shtetëror.
Gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike të ardhurat janë përqendruar
në një grup gjithnjë e më të vogël kompanish. Nga rreth 9500 subjekte që
paguajnë tatim fitimi mbi shoqëritë, vetëm 50 më të mëdhatë realizojnë
një fitim sa 50 % e gjithë fitimit të realizuar në vend. 10 kompanitë me
fitimin më të madh në vend kanë një normë vjetore fitimi më të madhe se
35 %, ndërsa 9450 kompanitë e mesme apo më të vogla kanë një normë
vjetore fitimi rreth 6 – 7 %.
Brenda një periudhe kohore sa jetëgjatësia e kësaj qeverie, 6 ligjet
bazë tatimorë janë ndryshuar 79 herë.

Mbështetje Sipërmarrjes
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Angazhimi Ynë
Farkëtim i një partneriteti të ri
me biznesin e sipërmarrjen
Zotimet Tona:

►► Heqje e taksës së biznesit të
vogël për të lehtësuar gjendjen e
vështirë ku gjendet ky biznes dhe të
vetpunësuarit në Shqipëri.
►► Tatimi i fitimit për biznesin e madh
do të ketë vetëm një nivel dhe nuk
do të ndryshojë në fund të vitit 2013.
Shkalla e re tatimore do të vendoset
në bashkëbisedim me sipërmarrjen, pasi
të kemi provuar se kemi shmangur
taksën e korrupsionit dhe taksën e
kohës.
►► Heqje e referencave aktuale në
dogana e tatime.
►► Garantim i parashikueshmërisë;
asnjë ligj fiskal nuk do të ketë

efekt të menjëhershëm pa i lënë
kohë biznesit të përgatitet për
ndryshimet.
►► I japim fund gjobave të vendosura
me kulturën e presionit dhe si
mjet alternativ i mbledhjes së të
ardhurave.
►► Rimbursimin korrekt i TVSH-së
duke rimodeluar të gjithë hallkat
administrative.
►► Thjeshtëzim real i procedurave
tatimore.
►► Fuqizim dhe shtrirje masive
e shërbimit të asistencës së
tatimpaguesve me qëllim rritjen e
pajtimit të tyre me tatimet.

►► Stabilizim i një administrate tatimore të
qëndrueshme dhe profesionale me anë të
krijimit të një Administrate të vetme Doganore
dhe Tatimore.
►► Përdorim i teknologjisë së informacionit për të
gjitha llojet e tatimeve dhe taksave në vend.
►► Konsultim me komunitetin e biznesit dhe
angazhim i këtij komuniteti në të gjitha
reformat e administrimit tatimor.
►► Rikthim i Komunitetit Konsultativ të Biznesit
dhe shoqatave përfaqësuese të tij në një
partner real në konsulencë dhe vendimmarrje.
►► Ristrukturim i Këshillit Kombëtar të Biznesit.
►► Partneritet publik-privat i mbështetur e

promovuar me objektivë të qartë të
dobishmërisë publike, legjislacion
inkurajues e transparencë.
►► Kontrata të qarta me sipërmarrësit
dhe eliminim i të gjithë mundësive për
shantazhimin e tyre nga administrata
e pushteti.
►► Hartim i Planit të Përgjithshëm
Kombëtar dhe ngritje e Kadastrës
Shumëqëllimëshe si instrumentë
themelor për orientimin e investimeve.
►► Axhendë katërvjeçare e mbështetur
në dialog e bashkëpunim për
zgjidhjen e shqetësimeve të tyre dhe
krijimin e një klime lehtësuese për
bizneset.

Në vitin 2009 qeveria u zotua se do të kishte një rritje ekonomike mbi
6% në vit dhe se brenda 5 vitesh do ta ulte borxhin publik në 50% të PBB.
Borxhi jo vetëm që nuk u ul, por është kthyer në një kërcënim për secilin
qytetar ashtu si dhe brezat e ardhshëm. Heqja e tavanit të borxhit përbën
një precedent të rrezikshëm për financat publike.
Pas 8 vjetësh qeverisje borxhi është dyfishuar duke kaluar katër herë
rritjen ekonomike. Në vlerë nominale borxhi është rritur 177 % kundrejt
vitit 2005. Borxhi për çdo banor është rritur me 186 %. Çdo fëmijët që
lind në Shqipëri e nis jetën me një borxh mbi 3 mijë USD. Shpenzimet
e shërbimit të borxhit i kushtojnë cdo famijeje shqiptare më shumë se
60 USD në muaj. Shumë kjo më e madhe se fatura mesatare mujore e
energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm marrë së bashku.
Përtej borxhit publik që pranohet zyrtarisht, stabiliteti makroekonomik
kërcënohet edhe nga borxhi real që nuk pasqyrohet plotësisht në regjistrat
publikë. Të gjithë këto tregues të marrë njëherazi e çojnë nivelin e borxhit
në Shqipëri në nivelin e vlerës vjetore të PBB-së.

Borxh nën kontroll
20

Angazhimi Ynë
Defiçit dhe borxh publik nën
kontroll, përmes politikave tona të
përgjegjëshme fiskale
Zotimet Tona:

►► Krijim i një programi që synon uljen
graduale të borxhit nëpërmjet
kontrollit të rreptë të defiçitit fiskal
në bashkëpunim të ngushtë me
FMN dhe BB.
►► Borxh publik në parametra të
kontrollueshëm dhe jo barrë për
brezat e ardhshëm.
►► Borxh publik në parametra të
përshtatshëm për ritme pozitive të
rritjes dhe strukturën ekonomike

të vendit.
►► Politika fiskale që sigurojnë burime
financiare gjithnjë në rritje, duke
siguruar funksionimin e shtetit në
përputhje me proceset integruese.
►► Hapa seriozë për shlyerjen e
pjesës më të shtrenjtë të borxhit
ekzistues.
►► Shtet që shpenzon paratë me
efikasitet dhe efektivitet.

Mbytja
nga borxhi

Borxhi është rritur
në 3.000 USD për
frymë

►► Politikat fiskale që prodhojnë më
shumë qëndrueshmëri fiskale.

që sjellin punësim dhe rritje
ekonomike.

►► Rritje e të ardhurave buxhetore
nëpërmjet miradministrimit fiskal
dhe uljes së evazionit fiskal.

►► Përmirësim i menaxhimit të
shpenzimeve publike me synim
minimizimin e shpenzimeve
joproduktive.

►► Rritje e të ardhurave buxhetore pa u
bazuar në rritjen e nivelit të taksave.
►► Mundësim i një frymëmarrjeje
më të madhe për shpenzimet
produktive dhe investimet

►► Mbikëqyrje e tregut financiar
nga një institucion me autoritet
të fortë për mbikëqyrjen e gjithë
institucioneve financiare, bankare
dhe jo bankare.
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“Udhët, për të cilat tani shqipëtarët paguajnë aq sa munt të shtroheshin
të gjitha udhët e Shqipërisë me flori, mund të goditen me fort më pak
ergjënt prej një qeverie të drejtë e me nder.”
Sami Frashëri, 1899
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Ekonomi
prodhuese
dhe shërbime
cilësore

E

konomia shqiptare ka shumë pak vlerë
të shtuar dhe bazohet kryesisht në
konsumin e mallrave që importohen
të gatshëm për përdorim. Dëshmi e qartë është fakti që ¾
e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar arkëtohen që
në doganë. Për më shumë, vitet e fundit importi i makinerive
dhe pajisjeve ka rënë. Potenciali turistik i vendit është
komprometuar thellësisht nga dëmtimi i zonave turistike,
nga mungesa e vizionit dhe një plani të përgjithshëm
kombëtar. Pretendimi absurd për rritje të ndjeshme të numrit
të turistëve vit pas viti, tradhëtohet nga të dhënat zyrtare që
dëshmojnë se të ardhurat nga turzimi janë pakësuar me 365
milionë USD që prej vitit 2009. Shqipëria e vitit 2013 është
vendi europian me numrin më të madh të vdekjeve në rrugë,
në një kohë që ka numrin më të vogël të makinave për banor.
Çdo vit shoqëria jonë humbet rreth 106 milion euro ose 1%
të GDP’së nga aksidentet rrugore. Asnjë qeveri deri më sot
nuk e ka parë problematikën mjedisore si prioritet real në
hartimin e politikave ekonomike të zhvillimit të vendit. Është
kjo arsyeja që Shqipëria paraqitet me burimet natyrore me të
degraduara në Ballkan. Nuk do të lejojmë vazhdimin e kësaj
gjëndjeje, por do të ndërhyjmë menjeherë, me politika të
harmonizuara, që do të bëjnë realitet një ekonomi prodhuese
dhe shërbime cilësore.

Gjatë dy mandateve të qeverisjes së djathtë zhvillimi i turizmit në vend
ngeli peng i mungesës së vizionit për rolin e turizmit në ekonominë e vendit;
mungesës së një strategjie kombëtare për zhvillimin e qëndrueshëm;
shfrytëzimit pa kriter dhe shterues të burimeve natyrore dhe ambjentale;
dëmtimit të rëndë të trashëgimisë kulturore; mungesës së infrastrukturës
dhe e investimeve në tërësi; problemeve të pafundme të pronësisë që kanë
paralizuar çdo lloj nisme serioze investimi në zonat turistike.
Rreth 50% e sistemit hotelier të vendit është jashtë sistemit fiskal. TVSH mbi
njësitë akomoduese në Shqipëri është 20%, ndërsa në Itali 10%, Maqedoni 5%.
Aktualisht vendi vuan nga: mungesa e një strategjie kombëtare reale, të
zbatueshme dhe unike për zhvillimin e turizmit në vend; zhvillimi voluntarist dhe
me rënie të lirë i sektorit të turizmit; ndryshim i politikave dhe përparësive, sa
herë që ndryshojnë qeverisjet apo edhe ministrat; mbivendosje e politikave dhe
strategjive të sektorëve të tjerë me ato të turizmit, duke bërë që të asgjësohen
apo komprometohen rëndë kapacitetet turistike të zonave të caktuara.

Turizëm gjithëvjetor
dhe mbarëkombëtar
26

Angazhimi Ynë
Shqipëria një prej destinacioneve
turistike në Ballkan dhe pjesë
integrale e ofertës turistike
mesdhetare
Zotimet Tona:

►► Turizmi, një prej tre shtyllave kryesore
të ekonomisë kombëtare.
►► Zhvillim i një industrie të
qëndrueshme turistike.
►► Themelim i trekëndëshit që na jep
avantazh konkurrues: trashëgimi
kulturore, peisazh natyror dhe
mikëpritje shqiptare.
►► Mbështetje në këtë trekëndësh për
ndërtimin e ofertës turistike “Made in
Albania.”

►► Krijim i një oferte tërheqëse që nuk
përqendrohet në muajt e verës, por
përfshin të gjithë vitin.
►► Fushatë informimi dhe promovimi për
ofertën turistike gjithëvjetore.
►► Zhvillim i turizmit shqiptar mbështetur
në 10 pole.
►► Përqendrim i energjive projektuese,
investuese, bashkëpunuese dhe
promovuese në 10 polet e zhvillimit të
turizmit.

Sipas qeverisë
në 2005-2012,
turizmi solli 128
miliard euro
më pak, por 2,3
milion turistë
më shumë!
►► Krijim i Agjencisë Kombëtare
të Bregdetit, përgjegjëse për
planifikimin hapsinor dhe mbrojtjen
e territorit të bregdetit.
►► Në bashkërendim me Kosovën,
mundësojmë ofertë turistike mbarë
shqiptare, duke përfshirë në një
rrjet të gjitha burimet turistike të
hapsirave shqiptare.
►► Miratimi i Masterplanit Kombëtar
për Zhvillimin e Turizmit, i cili duhet
të orientojë çdo investitor potencial
shqiptar apo të huaj.
►► Masterplani Kombëtar për Zhvillimin
e Turizmit do të ndërveprojë
aktivisht me Planin e Përgjithshëm
Kombëtar që në fazën e hartimit.
►► Pajisje e zonave turistike me studime
dhe plane afatgjatë zhvillimi të

qëndrueshëm, brenda vitit të parë të
qeverisjes.
►► Implementim i një studimi të
integruar për zhvillimin e bregdetit
të jugut dhe i një strategjie për
konsolidimin dhe densifikimin e
zonave turistike.
►► Rishikim i barrës fiskale mbi njësitë
akomoduese, me qëllim uljen dhe
përafrimin e saj me vendet e tjera të
rajonit.
►► Nxitje shkollimit profesional turistik.
►► Krijim i zërave të veçantë dhe
progresivë në buxhetin e shtetit për
investime në infrastrukturën turistike.
►► Harmonizim i aktiviteteve
kulturore me ofertën turistike
gjithëvjetore.

Qeverisja aktuale nuk mundi të hartonte një strategji globale të zhvillimit
të territorit, duke bërë që zhvillimet në këtë aspekt në vendin tonë të ishin
krejtësisht të paorganizuara e kaotike dhe të rezultonin në shpërndarjen
e ndërtimeve pa asnjë kriter përgjatë rrugëve, fushave, kodrave, etj. me
pasoja tejet të rënda për territorin e vendit. Kuadri ligjor për funksionimin e
qarqeve mbetet i paplotësuar dhe në mospërputhje tërësore me politikat
e zhvillimit rajonal. Reforma e decentralizimit ka ngelur në vend numëro,
ndërsa keqmenaxhimi i mjeteve fiskale dhe burimeve njerëzore ka bllokuar
çdo premisë të zhvillimit rajonal.
Që nga viti 2005 politikat e decentralizimit dhe qeverisjes vendore
ushtrohen nga Ministria e Brendshme, e cila ka treguar paaftësi në të dy këto
aspekte duke përkeqësuar marrëdhëniet mes institucioneve qendrore dhe
vendore.
Buxheti total i qeverisjes vendore si përqindje ndaj PBB-së, është me i ulët
se vendet e rajonit dhe shumë më të ulët se mesatarja e vendeve europiane.
Nga viti 2005-2012 ai ka variuar nga 1.9-3.1 % të PPB-së ndërkohë që në
vendet e rajonit është 6.5-9.3 %.
Modeli i sotëm i zhvillimit social – ekonomik dhe territorial në Shqipëri ka
krijuar pabarazi në zhvillim midis zonave dhe territoreve të ndryshme të vendit.

Zhvillim i integruar rajonal
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Angazhimi Ynë
Zhvillimi i qëndrueshëm i territorit, si
vepra më e madhe publike e shtetit
Zotimet Tona:

►► Hartim dhe implementim i Planit
të Përgjithshëm Kombëtar për
Zhvillimin e Vendit.
►► Politika Rajonale që garantojnë
zhvillimin dhe kohezionin social
e ekonomik midis zonave urbane,
rurale e veçanërisht atyre
periferike e malore.
►► Mbështetje dhe financim
sipas “Kontratave Rajonale të
Zhvillimit” për strategjitë rajonale

dhe lokale të zhvillimit social dhe
ekonomik.
►► Hartim i Kuadrit Strategjik
të Zhvillimit të harmonizuar
vertikalisht dhe horizontalisht:
•

Plan i Përgjithshëm Kombëtar;

•

Plane Rajonale;

•

Plane Strategjike Zhvillimi për
çdo njësi të qeverisjes vendore.

•

•

•

Përfundim i procesit të legalizimit
dhe riintegrimit urban të zonave
informale.
Riintegrim socio-ekonomik i zonave
suburbane në metropolin e Tiranës
dhe qyteteve kryesore me mbi
100.000 banorë.
Mbështetje infrastrukturale
qeverisjes vendore, sipas
mekanizmit të “Kontratave
Rajonale të Zhvillimit,” duke i
dhënë përparësi:
•
•
•
•

sistemeve të ujësjellëskanalizimeve;
rrjetit rrugor;
rrjetit energjetik;
infrastrukturës e mbetjeve
urbane.

dhe fuqizimi i instrumenteve të
demokracisë direkte.
►► Forcim i strukturave komunitare në
nivel fshati.
►► Decentralizimi, si objektiv parësor që
do të arrihet përmes:
•

Zhvillimit rajonal të bazuar në
njësi vendore solide me pavarësi
financiare.

•

Hartimit të Kodit Urban, i cili do të
përmbajë legjislacionin bazë në
fushën e urbanistikës.

•

Hartimit dhe zbatimit të shpejtë të
Strategjisë së re të Decentralizimit
dhe Qeverisjes Vendore:

►► Harmonizim i administrimit të
“Porteve Detare” me zhvillimin
ekonomik lokal të qyteteve port.
►► Deri në 10% e të ardhurave nga
portet që shkojnë në favor të
buxheteve vendore (bashkitë Durrës,
Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin).
►► Reformë administrative dhe ulje e
numrit të njësive vendore të nivelit të
parë bashki/komuna.
►► Suprimim i qarqeve dhe krijim i
rajoneve vetë-qeverisëse sipas
standardeve europiane.
►► Ulje e numrit të këshilltarëve vendore
dhe rritje e profesionalizmit të tyre.
►► Rritje e burimeve financiare dhe
aseteve për njësitë e reja të
qeverisjes vendore.
►► Ruajtje e mekanizmave të
demokracisë përfaqësuese

•

decentralizim financiar e fiskal;

•

decentralizim i kompetencave
të përbashkëta;

•

fuqizim i administratës vendore;

•

reformë territoriale dhe
administrative.

•

Parashikimit të objektivave rajonalë
sipas tendencave të zhvillimit në
zona të veçanta bazuar në Planin e
Përgjithshëm Kombëtar.

•

Dyfishimit të investimeve publike
në infrastrukturën vendore dhe të
shërbimeve publike vendore.

•

Zhvillimit të rrjetit rrugor rural, i cili do
të synojë lidhjen e të gjithë fshatrave
me rrjetin rrugor primar, sekondar si
dhe me zonat bregdetare.

•

Aplikimit të standardeve europiane
të transportit multimodal në
qendrat urbane.

Në Shqipëri nxirren 1 milionë ton naftë bruto të cilat eksportohen,
ndërsa nevojat e tregut të brendshëm prej rreth 650 mijë ton naftë të
përpunuar plotësohen me naftë të importuar.
Vetëm nga mungesa e përpunimit në vend ekonomia kombëtare
humbet rreth 200 USD për çdo ton të konsumuar.
Menaxhimi i ndërmarrjes publike Albpetrol është krejtësisht politik,
klientelist dhe korruptiv. Aktualisht vidhen 100.000 ton naftë duke krijuar
një humbje të drejtpërdrejtë prej 45 mln USD, ndërkohë që Albpetrol
gjendet në vështirësi financiare për të paguar punonjësit e vet. Sasia e
naftës së vjedhur përfundon në tregun me pakicë, duke krijuar një evazion
fiskal prej rreth 95 milionë dollarë.
Përpunimi i naftës në vend, në të vetmen rafineri, ka rënë në nivelet më të
ulëta historike. Privatizimi i ARMO-s është një tjetër histori dështimi në listën e
dështimeve të privatizimeve strategjike. Privatizuesi nuk ka arritur të realizojë
planin e investimeve dhe ka krijuar borxhe edhe ndaj administratës fiskale.
Nxjerrja dhe shfrytëzimi i mineraleve është në një gjendje po kaq të
mjerueshme. Vijon shfrytëzimi dhe tregtimi pa leje, pa kritere profesionale,
pa standarde si dhe pa zbatuar kushtet teknike. Në pothuajse të gjitha
kontratat e shfrytëzimit të vendburimeve minerare konstatohet shpërdorim
dhe shkatërrim i pasurive të dobishme. Vetëm në minierën e kromit në
Bulqizë rrezikohen të humbasin rreth 1.5 milionë ton krom i pasur që
vlerësohen rreth 300 milionë dollarë.
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Mirëadministrim i pasurive natyrore
Angazhimi Ynë
Përmirësim rrënjësor i administrimit
të pasurive natyrore, duke i kthyer
ato në dobi të vendit e qytetarëve
Zotimet Tona:

►► Politika dhe praktika që kthejnë naftën
në pasuri reale të shqiptarëve, duke
përmirësuar dhe bilancin e rezervave
efektive të naftës në vend.
►► Politika në shërbim të rritjes së
investimeve private në sterë dhe det
në kërkim-zbulimin për shtimin e

rezervave të naftës nga vendburimet
e reja.
►► Analizim ligjëror dhe kontroll
zbatimit të kontratave hidrokarbure,
liçensave dhe dhënies së lejeve.
►► Vendosje e të drejtës sovrane të

455 milion USD
vidhen nga
menaxhimi
korruptiv i
naftës në vend

shtetit shqiptar mbi naftën e nxjerrë nga
nëntoka shqiptare.
►► Rreth 150 milionë USD të ardhura në
buxhetin e shtetit që do të mund të
krijohen nga e drejta sovrane e bazuar në
nivelet më të ulëta të zbatimit në botë.
►► Sigurim i të paktën 200 milion të
ardhurave shtesë në ekonominë
kombëtare, nga dhënia fund e vjedhjes
në ciklin e prodhimit, të përpunimit dhe
tregëtimit të naftës.
►► Rikonceptim i rolit, misionit dhe kapaciteteteve
administrative e profesionale të Agjencisë
Kombëtare të Burimeve Natyrore.
►► Ringritje e Qendrës Shkencore të Naftës
dhe Gazit.
►► Mbështetje projektit të ndërtimit të
gazsjellësit TAP në Shqipëri.
►► Ofrojmë të gjithë kontributin e
nevojshëm ligjor dhe administrativ për
zbatimin e suksesshëm të këtij projekti.

►► Realizim i ciklit të plotë të nxjerrjes dhe
përpunimit të naftës në vend.
►► I japim fund evazionit dhe kontrabandës
që realizohet në rrjetin e tregtimit me
pakicë.
►► Garantojmë cilësinë e karburantit për
konsumatorët.
►► Përmirësim i legjislacionit dhe praktikave
të dhënies së lejeve konçesionare duke
synuar efikasitet dhe transparencë.
►► Zbatim i standardeve të Nismës për
Transparencë në Industritë Nxjerrëse
(Extractive Industries Transparency
Initiative).
►► Ristruktuktim i Njësisë së Inspektimit
dhe Shpëtimit të Minierave, si institucion
teknik, shkencor e inspektues.
►► Njësia e Inspektimit dhe Shpëtimit të
Minierave, si institucion operativ në
ndihmë të veprimtarisë minerare dhe të
shëndetit e jetës së minatorëve.

Qeverisja e PD-së nuk arriti të përmirësojë asnjë nga hallkat e sektorit elektroenergjetik. Për më tepër konsumatorëve familjarë, çmimi me pakicë i energjisë
elektrike u është rritur nga 5,2 lek/KWh në vitin 2005 në 9,5 lek/KWh në vitin
2013.
Privatizimi i sistemit të shpërndarjes i propaganduar me shumë bujë në prag të
zgjedhjeve të vitit 2009, rezultoi një dështim. Privatizimi u bë në mungesë të plotë
transparence, madje kontrata e privatizimit iu fsheh deputetëve në momentin e
votimit në Kuvendin e Shqipërisë. Privatizimi i shpërndarjes nuk solli përmirësim
në furnizimin me energji elektrike, nuk solli përmirësim në cilësinë e shërbimit
dhe nuk uli treguesit e humbjeve joteknike në sistemin elektro-energjetik.
Zinxhiri i borxheve të krijuara nga keqmenaxhimi i sistemit elektro-energjetik
vlerësohet në rreth 1 miliard USD.
Megjithëse është folur shumë për veprat koncesionare, në vitin 2012
prodhuesit jopublikë mundën të ofronin vetëm 5,6% të energjisë që u prodhua në
Shqipëri.
Qeveria ka privatizuar 4 HEC-e me një çmim shumë më të ulët sesa vlera
reale e potencialit prodhues të privatizuar.
Qeveria ka shpërdoruar ndihmën bujare të donatorëve të huaj duke krijuar
vonesë si në linjën e interkoneksionit Shqipëri – Kosovë, ashtu dhe në Unazën e
Jugut.
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Pavarësi Energjetike
Angazhimi Ynë
Sistem elektro-energjetik efikas,
që ofron energji të vijueshme,
të stabilizuar dhe me çmim të
përballueshëm
Zotimet Tona:

►► Ulje e TVSH-së së energjisë
elektrike në nivelin 6% për
përdoruesit familjarë.
►► Zbatim sa më i shpejtë i një Ligji
për Energjinë.
►► Verifikim i të gjitha lejeve
konçesionare në fushën e energjisë.

►► Anulim i lejeve konçesionare që
janë marrë në kushtet e konfliktit
të interesit dhe kanë kaluar
të gjitha afatet e zbatimit të
kontratave.
►► Përjashtim nga tatim-fitimi, gjatë
tre viteve të para të aktivitetit, i
sipërmarrësve që angazhohen

1 miliard USD
borxh vetëm nga
keqmenaxhimi i
sistemit elektro
energjetik

të zbatojnë me korrektësi lejet
konçesionare.
►► Krijimi i një mjedisi mbështetës
për sipërmarrësit që zbatojnë me
korrektësi lejet konçesionare, duke
përmbushur të gjitha detyrimet
ndaj shtetit.
►► Reformim i metodologjisë së
përcaktimit të tarifave.
►► Energji elektrike me tarifë të
reduktuar për familjet e varfra, në
nevojë dhe me të ardhura të pakta.

►► Investime në rrjetin e transmetimit
në mbështetje të modelit tonë të ri
ekonomik.
►► Investime në rrjetin e transmetimit
në përputhje me Planin e
Përgjithshëm Kombëtar.
►► Investime në rrjetin e transmetimit
që sigurojnë edhe lidhjet e
mjaftueshme me sistemin
energjetik të Europës Juglindore.
►► Hartim i një politike të përbashkët
energjetike me shtetin e Kosovës.

Në tetë vjet janë shpenzuar miliarda dollarë në infrastrukturë rrugore,
por rrugët nuk ofrojnë, as siguri dhe as cilësi. Sot rrugët shqiptare paraqesin
një konglomerat kaotik, ku nuk ka asnjë kilometër rrugë të standarteve
europiane. Qeveria ka premtuar e pretendon se ka bërë mbi 10.000 mijë
kilometra rrugë. Në fakt të dhënat tregojnë se nuk janë bërë më shumë se
1515 km.
Investimet në infrastrukturë kanë krijuar një borxh të jashtëm si kurrë
ndonjëherë, ndërkohë mirëmbajtja e rrjetit rrugor është inekzistente, gjë
që rrezikon përkeqësimin dhe humbjen e investimeve të bëra.
Në mungesë Masterplani të rrjetit rrugor po bëhen gabime të shumta
në rrjetin kryesor dhe atë dytësor. Mungesa e studimeve, qasjes kërkimore
dhe projekteve ka çuar në dështim tërësor infrastraktural. Ky dështim
përfshin dhe një aspekt tragjik, atë të bilancit të luftës përsa i përket
humbjes së jetëve në aksidentet rrugore.

Infrastrukturë Europiane
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Angazhimi Ynë
Krijimi i Rrjetit të Unifikuar të
Transportit, si enë komunikuese
për të realizuar shpërndarjen
e barabartë të mirëqenies dhe
vlerave ekonomike në vend
Zotimet Tona:

►► Masterplan Kombëtar, Standarde
Europiane dhe Siguri Rrugore, tre
shtyllat ku mbështen politikat
tona për zhvillimin e rrjetit
rrugor.
►► Përmirësim radikal e tërësor i
infrastrukturës rrugore të vendit.
►► Hartim, miratim, zbatim i
standardeve europiane të

projektimit e të ndërtimit të
rrugëve nacionale, rurale dhe të
qyteteve.
►► Mosfillim i asnjë investimi në
infrastrukturë, veçanërisht rrugë,
pa pasur standarde të miratuara.
►► Ndërtim i Koridorit të Gjelbër
Autostradal Veri-Jug, që lidh
bashkë 22 copëzat e rrugëve

0 km autostradë
me standarte
europiane

të sotme, nga Hani i Hotit në
Kakavijë, me një standard të
vetëm europian.
►► Ndërtim i Koridorit të Kaltër
Veri-Jug, që lidh zonat turistike
me njëra-tjetrën, përgjatë gjithë
vijës bregdetare nga Velipoja në
Butrint.
►► Ndërtim i rrugëve të rëndësishme
si aksi Lushnjë-Berat-PoliçanÇorovodë, Memaliaj-Tepelenë,
Lin-Pogradec, etj.
►► Ndërtimi i rrugëve të reja si rruga
e Arbrit, Elbasan-Kuçovë-BeratTepelenë, si dhe rruga e Labërisë.
►► Përfundim i unazave dhe bypass’eve të qyteteve si: By-

Pass i Tiranës, Unaza e Madhe
e Tiranës, Unaza e Elbasanit,
by-pass i Rrogozhinës, by-pass i
Vlorës, unaza e Durrësit, unaza
dhe by-pass i Pogradecit, etj.
►► Rikonstruktim i gjitha akseve
rrugore nacionale, të cilat për
shkak të ndërtimit të rrugëve të
reja janë braktisur tërësisht si:
Shkodër–Pukë, Lezhë–FushëKrujë, Tiranë-Vorë–Durrës,
Tiranë–Ndroq–Plepa, Ersekë–
Leskovik, Tepelenë-Këlcyrë–
Përmet, Fier-Ballsh-Memaliaj,
etj.
►► Mirëmbajtje e rrjetit rrugor, si
prioritet absolut.
►► Rajonizim i të gjithë rrjetit rrugor

të Shqipërisë në 3 ose 4 blloqe
të mëdha dhe dhënia e tyre me
kontrata afatgjata mirëmbajtje.
►► Adoptim i një qasjeje të
re, dinamike, profesionale,
bashkëkohore dhe të
përgjegjshme ndaj sigurisë
rrugore.
►► Zvogëlim me 20% i numrit të
aksidenteve rrugore, brenda
dy viteve të para të mandatit
qeverisës.
►► Zvogëlim deri në 50% i
aksidenteve rrugore brenda
mandatit të parë të qeverisjes.
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►► Krijim i Qendrës Kombëtare
të Kontrollit të Trafikut me
mision sigurimin e jetës së
shqiptarëve dhe me synim
ndihmë, mbështetje dhe shërbim
qytetarëve.
►► Modernizim i rrjetit hekurudhor
duke synuar intregrimin
me korridoret europiane
hekurudhore.
►► Hartim i Planit Kombëtar për
Zhvillimin e Porteve.
►► Plan Kombëtar për Zhvillimin
e Porteve synon moskufizimin
e vendit vetëm me katër portet
tradicionale.
►► Ndërtimin e portit të ri të
Shëngjinit.
►► Plani Kombëtar për Zhvillimin
e Porteve që synon rritjen e
punësimit në transportin detar
dhe projektimin e një sistemi
modern të transportit detar.

►► Rikrijim i marrëdhënieve të
qyteteve dhe porteve përkatëse,
duke i kthyer portet në hapësira
të integruara me qytetet dhe
qytetarët.
►► Hapje e tregut në fushën e
operatorëve ajrore.
►► Autoritet i Aviacionit Civil që ka në
qendër të vëmendjes mbrojtjen

Shqipëria ka
numrin më
të madh të
vdekjeve në
rrugë, ndërkohë
që ka numrin
më të vogël të
makinave për
banor në Evropë

e pasagjerëve dhe riaftësimin
e infrastrukturës me qëllim
zhvillimin e transportit ajror.
►► Investim në zonat rurale për
plotësim me sistem kanalizimesh si
dhe për studime të integruara mbi
trajtimin e ujërave të përdorura.
►► Vënie në punë e të gjithë
impianteve të trajtimit të ujërave

të zeza.
►► Trajtim i diferencuar i impianteve
të trajtimit të ujrave të zeza,
përmes subvencioneve, për një
periudhë të caktuar kohe.
►► Shpërndarje efikase e fondeve për
investimet në ujësjellësa, sidomos
në zonat rurale dhe zonat informale,
sipas politikës së legalizimit.

Kanë kaluar plot 20 vjet nga miratimi i Ligjit Themelor për Kthimin
dhe Kompensimin e Pronave dhe plot 22 vjet nga miratimi i ligjit 7501 për
ndarjen e tokave. Pra në 100 vjet të shtetit shqiptar, 1/5-a është kaluar
duke copëtuar tokat dhe pronat nuk janë ndarë akoma.
Shqipëria ka rreth 4 milion prona, nga të cilat rreth 2.5 milion janë
regjistruar në periudhën 1998-2005. Qeveria e PD-së në 7 vjet ka regjistruar
gjithësej vetëm 6.000 prona, mesatarisht 2 në ditë.
Në zyrat e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave janë ende
8.000 dosje të patrajtuara, pra ende të pahapura.
Në Shqipëri janë deklaruar rreth 270.000 ndërtime pa leje, por në fakt
janë rreth 400.000 të tilla. Deri tani janë dhënë leje legalizimi për vetëm
rreth 8% të totalit të ndërtimeve informale gjithësej.

Zgjidhje për pronat
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Angazhimi Ynë
Mbyllje e ciklit shekullor të
paqartësisë me pronën
Zotimet Tona:

►► Shqiptarët do të jenë të gjithë
pronarë të ligjshëm në prona të
ligjshme.
►► Zhdukim 3 zarfet e hallkave të
korrupsionit: zarfin tek kthimi i
pronave, zarfin tek legalizimet
dhe zarfin tek regjistrimi i pronës.
►► Përparësi kompensimit në
natyrë, në raport me dhënien
e kompensimit financiar, duke
mundësuar uljen e faturës
financiare për shtetin.
►► Orientim i procesit të privatizimit
të pasurive publike me qëllim
favorizimin e procesit të kthim-

kompensimit të pronave.
►► I japim fund zvarritjeve dhe
sorollatjeve administrative, si
burimi bazë i korrupsionit.
►► Evidentim i të gjithë pronave
publike që fshihen nëpër sirtarët
e institucioneve shtetërore.
► ► Saktësim i fondit të
kompensimit, i cili do të operojë
sipas një skeme të qartë dhe
të barabartë për të gjithë të
interesuarit.
►► Legalizim brenda 2 vjetësh i
ndërtimeve informale, të bëra në

Qeveria në 7 vjet ka regjistruar
vetëm 6.000 prona, mesatarisht
2 në dite. Mbeten për tu
regjistruar dhe 1.500.000 prona
pronën vetjake dhe atë publike
►► Legalizim i ndërtimeve informale
të kryera mbi toka me pronarë
dhe të ndërtimeve të kryera në
zona urbane, deri në fund të
mandatit të parë.
►► Përshpejtim i procedurave të
evadimit të dosjeve, të cilat në
mijëra raste janë bllokuar vetëm
për të nxitur korrupsionin.
►► Proces legalizimi i integruar me
regjistrimin dhe urbanizimin e
zonave informale.
►► Bashkim i të gjitha agjencive

që operojnë me pronat në një
agjenci të vetme me fuqi dhe
përgjegjësi të plota.
►► Krijim i Regjistrit të plotë të
Pasurive të Paluajtëshme, duke
përfunduar regjistrimin fillestar
në zonat kadastrale që kanë
mbetur.
►► Zbatim i një programi të veçantë
për regjistrimin e Pronave në
Bregdetin e Jugut.
►► Përfundim i procesit të
përpunimit dhe hedhjes të të
dhënave për të gjitha zonat e
futura në sistem.
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“Pas udhëvet m’e para punë për të bërë, është Myzeqeja. Kjo fush’ e gjerë është
një magj’ e madhe, që munt t’ushqenjë gjithë Shqipërinë e të nxjerr’ edhe shumë
drithë e të tjera gjerëra, po që të ndërtohetë si duhetë.”
Sami Frashëri
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Rilindje
e fshatit

P

apunësia ka zaptuar territoret rurale
dhe varfëria ka pllakosur fshatin
shqiptar. Qeveria nuk ka përmbushur
asnjë nga angazhimet e veta për fshatin. Duke mbështetur
në 8 vjet vetëm 42 mijë familje, qeveria praktikisht pranon
se ka braktisur 7 nga çdo 8 familje fshatare. Zyrtarisht
pranohet që të ardhurat bruto mesatare mujore nga aktiviteti
bujqësor dhe blegtoral nuk i kalojnë 224 USD-të. Shqipëria
është vend me burime të bollshme ujore, por vetëm 30 % e
tokës së punueshme ujitet. Prodhimi i mirëfilltë bujqësor dhe
i agropërpunimit së bashku me ushqimet që vendi importon
përbëjnë një vlerë sa ¼ e Produktit të Brendshëm Bruto,
apo rreth 3 miliardë USD. Ndërkohë që financimi publik për
mbështetjen e bujqësisë është tejet i vogël. Teksa bujqësia
kontribon me rreth 20% në krijimin e Produktit të Brendshëm
Bruto, paratë publike për bujqësinë përbëjnë vetëm 3% të
buxhetit të shtetit. Ne do të ndërtojmë një ekonomi rurale,
moderne dhe produktive, që furnizon tregun e brendshëm
me produkte ushqimore të cilat tani importohen, dhe
gjeneron të ardhura të larta, duke përmirësuar standardet e
jetesës në fshat. Zhvillimi i bujqësisë do të ndihmojë që vendi
të kthehet në ritme të mira të rritjes ekonomike, të krijojë
vende të reja pune, të zbusë ndjeshëm varfërinë, të prodhojë
ushqime të shëndetshme me çmime të përballueshme për
familjet shqiptare, të synojë tregjet e eksportit, duke patur
vëmendje për mbrojtjen e mjedisit.

Fshati, ku jeton dhe punon thuajse gjysma e popullsisë së vendit, është
braktisur nga shteti. Papunësia është plagë e dukshme kudo në territoret
rurale, pavarësisht se përkufizimet zyrtare konsiderojnë të punësuar çdo
njeri mbi 18 vjeç që jeton në fshat në një familje që ka pak tokë në pronësi.
Kapaciteti i vogël i fermave bujqësore, niveli i ulët i teknologjisë së
përdorur dhe mungesa e bashkëpunimit midis fermerëve pengojnë
zhvillimin e qëndrueshëm e të shpejtë të bujqësisë. Shumica e fermave
në vend, rreth 65%, nuk arrijnë të shesin prodhimet në treg. Jetojnë si në
mesjetë vetëm duke konsumuar prodhimin e tyre, duke mos pasur kështu
mundësi krijimi të të ardhurave finaciare.
Kostot e aktiviteteve ekonomike në bujqësi e blegtori janë rritur
ndjeshëm pas vitit 2005. Një pjesë e qenësishme e fermerëve shqiptarë
ende nuk kanë një siguri për pronën e tyre. Pas 22 vitesh rezultojnë të
privatizuar 561 mije ha tokë bujqësore, ose 80% e sipërfaqes së tokës së
punueshme, e njëjta shifër me vitin 2005.
Investimet dhe shpenzimet publike për mirëmbajtjen e sistemit kullues
e ujitës të vendit janë më të ulta se në vitin 2005. Praktikat menaxhuese
të ujit për ujitje, i ka mbërthyer klientelizmi, spontaniteti, korrupsioni dhe
shpërdorimi. Mosfunksionimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit, ndikon në
uljen e 25 - 30 % të prodhimit dhe të ardhurave nga aktivitet bujqësore
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Mirëqënie për Fshatin
Angazhimi Ynë
Ekonomi rurale moderne dhe prodhuese,
që furnizon tregun e brendshëm me
prodhime ushqimore dhe gjeneron të
ardhura të larta për fshatin
Zotimet Tona:

►► Pesëfishim i financimit publik për
mbështetjen e bujqësisë.
►► Politika që kanë në qendër të
vëmendjes familjet që jetojnë
në fshat dhe merren me bujqësi,
blegtori e aktivitete rurale.

►► Politika fiskale që synojnë uljen
e drejtpërdrejtë të çmimeve
të mekanikës dhe inputeve
bujqësore.
►► Ulje rreth 35% e çmimit të naftës
(50-55 lekë bazuar në çmimin
aktual), me heqjen e akcizës dhe
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taksës së qarkullimit, bashkë me
tatimin mbi vlerën e shtuar që
zbatohet mbi këto dy taksa.
►► Heqje e tatimit mbi vlerën e
shtuar për të gjithë plehrat
kimikë, farat e fidanët dhe
materialin gjenetik shumues që
përdoret në blegtori.
►► Heqje e tatimit mbi vlerën e
shtuar për vaksinat dhe ilaçet
si dhe për çdo lëndë të parë
që përdoret për bujqësinë dhe
blegtorinë.
►► Uji në parcelë – synim i ynë
parësor në ndihmë të bujqësisë.
►► Investim i 160 milionë USD për
të rimëkëmbur sistemin e ujitjes
dhe kullimit, brenda periudhës 4
vjeçare.
►► Krijim dhe vënie në veprim e
një Banke të specializuar për
Zhvillimin Rural.
►► Skema speciale financimi për
Bankën e Zhvillimit Rural, të
mbështetura me fonde garantimi.
►► Financime me interes zero nga
skemat e Bankës për Zhvillimin
Rural.
►► Reformë institucionale e ligjore
e plotë dhe gjithëpërfshirëse për
menaxhimin e qëndrueshëm
dhe efikas të infrastrukturës së
ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga
përmbytja.
►► Hartim dhe miratim i një Ligji të ri
për Ujitjen, Kullimin dhe Mbrojtjen
nga Përmbytjet, duke u bazuar në
direktivat e BE-së.

►► Përfundimi i reformës së tokës sipas
përcaktimeve të ligjit nr. 7501, brenda
2 vjetëve të parë të qeverisjes.
►► Regjistrim i pasurive në zonat
rurale dhe zgjidhje e konflikteve për
pronësinë, brenda 2 vjetëve të parë të
qeverisjes.
►► Regjistrim i pronësisë dhe pajisje me
çertifikatën e pronësisë, brenda 2 viteve
të para të qeverisjes.
►► Krijim i një sistemi informacioni
të detajuar, të unifikuar, të
shumëllojshëm dhe të hapur për
publikun, brenda mandatit të parë
qeverisës.
►► Veprime legjislative dhe teknike
për pengimin e fragmentimit të
mëtejshëm të tokës.
►► Veprime legjislative dhe teknike
për zhvillimin e tregut të tokës dhe
aplikimin e formave të ndryshme të
bashkëpunimit.
►► Rishikim dhe përmirësim i
legjislacionit ekzistues duke e ngritur
nivelin deri në formën e Kodit të
Tokës.
►► Ndalim i eksportimit të lëndës
drusore të papërpunuar apo i
qymyrit të drurit, për një periudhë 3
vjeçare.
►► Mbështetje fermerëve që duan
të kultivojnë bimë mjekësore dhe
zhvillimit të traditës së vendit tonë
në mbledhjen dhe përdorimin e
këtyre bimeve.
►► Krijim i kushteve shumë të mira për
kultivimin e bimëve mjekësore në të
gjithë territorin.

Deri më sot, bujqësia shqiptare është zhvilluar në mënyrë krejt spontane.
Pa ndihmën e shtetit. Duke përdorur vetëm energjitë e pashtershme të
fshatarit shqiptar.
Gjysma e të ardhurave të familjeve fermere vijnë nga blegtoria dhe gjysma
e tokës që punohet në vit mbillet me foragjere të njoma. Është e qartë se
blegtoria ka peshën kryesore në prodhimin e sotëm bujqësor në vend. Por
krahasuar me vitin 2005 ka rënie të numrit të gjedhëve, të dhirtave, të derrave.
Ndërsa numri i deleve është në njëjtin nivel. Për rrjedhojë edhe prodhimi i
mishit, qumështit dhe vezëve është në të njëtin nivel me atë të vitit 2005.
Tentativa për të hapur eksportin e kafshëve të gjalla, të vezëve të freskëta
për konsum dhe molusqeve ka dështuar për shkak të mosplotësimit të
kushteve të sigurisë ushqimore. Si rezultat i politikave të ndjekura, disa
aktivitete blegtorale janë në falimentim të plotë.
Në shkallë vendi punohen me mjete mekanike vetëm 260 mijë ha,
ndërsa investimet për ujitje brenda ngastrës së tokës janë minimale.
Aktualisht, çmimi i naftës është tre herë më i shtrenjtë se në vitin 2005.
Mungesa e tregjeve dhe e skemave për të nxitur dhe tërhequr
prodhimin kanë çorientuar fermerët. Për pasojë dëmtimet e prodhimit janë
të përvitshme.
Prodhimi i përgjithshëm peshkor, aktualisht, është sa 75% e prodhimit
të fundviteve 80’të. Peshkimi shqiptar është më i pazhvilluari në rajon.
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Blegtori dhe bujqësi
e zhvilluar
Angazhimi Ynë
Fermeri, si përfituesi i drejtpërdrejtë
i skemave të mbështetjes në të
gjithë vendin, larg diskriminimit
politik dhe praktikave korruptive
Zotimet Tona:

►► Punësim për më shumë se 150
mijë vetë në fshat dhe në aktivitete
që lidhen drejtpërdrejtë me
bujqësinë.
►► Politikat fiskale që kontribojnë në

uljen e drejtpërdrejtë të çmimeve
të mekanikës bujqësore.
►► Politika fiskale me qëllim uljen
e kostove të prodhimit, rritjen
e konkurencës dhe lehtësimin

e daljes së produkteve vendase
bujqësore në tregjet e eksportit.
►► Mbështje traditës bujqësore të vendit
tonë dhe promovim i historive të
suksesit të 20 viteve të fundit.

►► Rindërtim i strukturave
mbështetëse për prodhimin e
materialeve racore për bagëtitë e
imëta.

►► Nxitje prodhimit të kulturave që
krijojnë më shumë vlerë të shtuar.

►► Shpërndarje e materialeve racore të
çertifikuara për gjedhin; asistencë e
drejtpërdrejtë me material gjenetik
dhe procedura inseminimi.

►► Mbështetje e institucioneve
shtetërore për garantimin e cilësisë
së inputeve bujqësore.

►► Mbështetje e plotë për blegtorinë
nga ringritja e shërbimit zooteknik
dhe veterinar.

►► Kujdes parësor për bujqësinë
pa ndërhyrë në veprimtarinë ku
sipërmarrja private ka dëshmuar se
është më efektive.

►► Rishikim i ligjeve “Për Mbarështimin
e Blegtorisë dhe “Për Veterinarinë”.

►► Rikonstruktim, përforcim, rikrijim
institucional në të gjitha hallkat,
rajonale dhe vendore, në lidhje me
bujqësinë dhe blegtorinë.
►► Hartim i paketave ligjore dhe
plotësimi i legjislacionit në lidhje me
bujqësinë dhe blegtorinë.
►► Riorganizim i sistemit kombëtar të
prodhimit dhe kontrollit të materialit
bimor të çertifikuar.
►► Sigurim i rritjes inteligjente përmes
përhapjes së teknologjive të reja në
kultivimin e bimëve dhe ruajtjen e
produkteve.
►► Sigurim i rritjes inteligjente
përmes përmirësimit të shërbimit
këshillimor, arsimimit dhe
kualifikimit të prodhuesve.
►► Sigurim i rritjes së qëndrueshme
përmes nxitjes dhe mbështetjes
së ekonomive, për të mundësuar
konkurrencën në tregjet e vendit dhe
të rajonit.

►► Politika mbështetëse të shkallëzuara
për çdo krerë të mbarështuar dhe
prodhimin foragjer.
►► Mundësim i skemave mbështetëse
jodiskriminuese.
►► Vënie në funksion të bazës të të
dhënave kombëtare të regjistrit
shtetëror të lëvizjes së kafshëve të
gjalla e më tej.
►► Rritje e kompetencave të qeverisjes
vendore në mbështetje të zhvillimit të
bujqësisë dhe blegtorisë.
►► Ndërtim i infrastrukturës
mbështetëse, si ngritja e qendrave
të tregtimit të peshkut me shumicë
dhe i shkallëve të riparimit të
anijeve të peshkimit.
►► Konsolidim i infrastrukturës
portuale, si ndërtimi i portit të ri
të peshkimit në Durrës, zgjerimi i
bankinave në Shëngjin, zgjerimi i
portit të Sarandës etj.
►► Heqje e akcizës dhe e taksës së
qarkullimit të naftës për peshkimin.

Gjendja e rëndë ekonomike në zonat rurale dhe mungesa e investimeve
nuk ka mundësuar përdorimin e teknikave moderne dhe me kosto të ulët.
Programet e zhvillimit të frutikulturës, ullirit dhe arrorëve po shoqërohen
me defekte serioze, pasojat e të cilës do të jenë të pariparueshme. Numri
i ndërmarrjeve agropërpunuese është ende shumë i vogël dhe praktikisht
gjysma e tyre merren me prodhimin e bukës.
Politikat e ndjekura nuk kanë mundësuar lidhjen ndërmjet industrisë
agropërpunuese dhe fermave të prodhimit. Ndërsa qeveria ka dështuar në
mbështetjen me hapjen e tregjeve produkteve vendase. Tregjet që ekzistojnë
në vend ato të rrugës dhe ato publike janë një pasqyrë e falimentimit të shtetit
në mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve.
Në mënyrë periodike konstatohen ulje të indikatorëve që matin standardin
dhe mbrojtjen e jetës. Janë shtuar në shifra alarmante sëmundjet zooteknike
në njerëz, prekjet nga bruceloza, bakteriozat, si dhe nga toksoinfeksionet
ushqimore. Krahasuar me vitin 2005 janë shtuar prekjet nga salmoneloza,
melitensa, leishmanoza, antraksi, TBC etj.

Zhvillim rural modern
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Angazhimi Ynë
Riorganizim i sistemit kombëtar
të prodhimit rural dhe kontrollit të
materialit bimor të çertifikuar, në
përputhje me axhendën e Bashkimit
Europian 2010-2020
Zotimet Tona:

►► Krijim i rrjetit kombëtar të
grumbullimit dhe ruajtjes së
tregtimit me shumicë.
• me infrastrukturë të nevojshme
për ruajtje afatgjatë;
• me shërbime doganore për
të lehtësuar procedurat e
eksportimit;
• me shërbime tatimore
për sipërmarrësit e
agropërpunimit dhe rrjetet

•
•
•
•

privatë të tregëtimit;
me shërbime fito-sanitare
për të garantuar cilësinë dhe
origjinën e produkteve;
me shërbime këshilluese;
me shërbime marketing;
me shërbime financiare në
bashkërendime me Bankën e
Zhvillimit Rural.

►► Heqje e tatimfitimit, në katër

37% e tokës në vend
punohet me dorë,
dhe 12% e tokës
punohet me qè

vitet e para, për industritë e reja
agropërpunuese dhe lehtësi fiskale në
kostot e ambalazhimit dhe paketimit.
►► Integrim i prodhimit bujqësor me
Kosovën me qëllim krijimin e një tregu
të përbashkët bujqësor e ushqimor
dhe pasjen e një oferte të përbashkët
për tregjet e eksportit.
►► Vendosje e agropërpunimit në
krye të axhendës për zhvillim dhe
transformim ekonomik.
►► Sigurim i rritjes integrale përmes
nxitjes në zonat rurale të zhvillimit të
një ekonomie me punësim të lartë.
►► Sigurim i rritjes integrale e cila do të
sjellë kohezion të lartë territorial dhe
social.
►► Sigurim i rritjes integrale e cila do të
nxisë agropërpunimin si dhe agro e
ekoturizmin.

►► Plotësim i legjislacionit në lidhje me
prodhimet bazë, ato tradicionale,
si dhe ristrukturimin, rehabilitimin
e njehsimin e agroteknologjisë në
ullishte të vjetra.
►► Hartim dhe zbatim i strategjisë së
rajonizimit të kulturave.
►► Mbështetje grupeve të prodhuesve që
furnizojnë sektorët e agroindustrisë me
lëndë të para.
►► Krijim i lidhjeve të qëndrueshme midis
sektorëve përkatës të agroindustrisë.
►► Garantim i cilësisë dhe sigurisë në të
gjithë zinxhirin e prodhimit, nga ara deri
në tavolinën e konsumatorit.
►► Përpjekje maksimale për pesëfishimin
e shërbimeve bazë bankare e financiare
në fshat, veçanërisht me sistemin e
mikrokredive, që në dy vitet e para të
mandatit.

