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Deklarimi përgjegjësisë
Materiali studimor është realizuar si pjesë e projektit “Përgjegjshmëria financiare e premtimeve të politikanëve në Shqipëri,
2009-2017” të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës
së SHBA në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autorëve dhe nuk
përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit
Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij studimi mund të përdoret lirisht prej përdoruesve, por jo për
qëllime fitimprurëse, me kusht që çdo riprodhim i tillë të shoqërohet me njohjen e “Qendrës AL-TAX” si burim
informacioni.
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RRETH ALTAX. KUSHTET E PËRDORIMIT DHE ZBATIMIT
ALTAX është një iniciativë think-tank shqiptare e asistuar nga ekspertë të sektorëve të ndryshëm dhe analistë të
politikës fiskale, duke synuar një qasje të re të politikës dhe kornizës ekonomike shqiptaro-evropiane që ndihmon
integrimin. Si një organizatë tërësisht apolitike, puna e gjithë pjesëmarrësve rezultoi të ishte e pandikuar nga asnjë palë
dhe kjo ka ndikuar në cilësinë e gjetjeve dhe peshën që përmban analiza sintetike nga skanimi i premtimeve të
politikanëve shqiptarë. ALTAX përfaqëson interesat e taksapaguesve, si një qendër e pavarur, në rolin e një komentuesi
dhe monitoruesi të financave publike, politikës fiskale, kuadrit ligjor, zbatimit të ligjit, politikave sociale dhe
pabarazive sociale në shpërndarjen e mirëqenies duke vlerësuar qasjen e politikave me qëllim promovimin e
zhvillimeve ne Shqipëri.
Analiza e paraqitur në kontekstin e projektit “Përgjegjshmëria financiare e premtimeve të politikanëve në Shqipëri,
2009-2017” bazohet në një metodologji që e ka pikënisjen në verifikimin e premtimeve gjatë fushatës zgjedhore 2021
dhe përfshirjen e tyre në programin qeverisës 2021 -2025, si një sintezë e premtimeve zgjedhore përballë dokumenteve
kryesore të shtetit, si: strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale, programet zhvillimorë dhe ekonomikë shumë-vjeçare,
programet buxhetore afatmesme, të dhëna studimore dhe raporte nga organizata të huaja dhe vendase dhe dinamikat
e ecurisë së ligjeve në funksion të premtimeve. Kjo qasje ka në bazë të saj llogaritjet e kostos së qeverisjes, pas mbarimit
të zgjedhjeve, si dhe luhatjen e kostos në hartimin e programit qeverisës. Metodologjia e studimit është zhvilluar në
bashkëpunim me ekspertë dhe partnerë kryesorë të ALTAX përmes një procesi konsultativ.
Kur ky raport për të cilin është burimi Qendra ALTAX shpërndahet ose riprodhohet, ai duhet të paraqitet me saktësi
dhe t'i atribuohet ALTAX. Kjo kërkesë për cilësinë e burimit duhet ti bashkëngjitet çdo përdorimi të të dhënave dhe
komenteve, qoftë të marra direkt nga ALTAX ose nga një përdorues tjetër. Përdoruesit që shkarkojnë Raportin
“Përgjegjshmëria financiare e Programit qeverisës 2021-2025” dhe e vënë në dispozicion të të tjerëve përmes çdo lloj
shpërndarjeje ose shkarkimi bien dakord të bëjnë përpjekje të arsyeshme për të komunikuar dhe promovuar
pajtueshmërinë nga përdoruesit e tyre përfundimtarë me këto terma. Përdoruesit që synojnë të shesin Raportin
“Përgjegjshmëria financiare e Programit qeverisës 2021-2025”, si një produkt i pavarur, ose pjesërisht duhet të marrin
fillimisht leje nga Qendra ALTAX.
Dokumenti mund të lexohet te www.altax.al dhe www.polifakt.al
Nëse keni kërkesa apo pyetje dërgojini tek info@polifakt.al

ABOUT ALTAX. CONDITIONS OF USE AND IMPLEMENTATION
ALTAX is an Albanian think-tank initiative assisted by experts of varies sectors and fiscal policy analysts, aiming at a
new approach to Albanian-European politic and economic framework assisting integration. ALTAX represents the
interest of taxpayer and is founded to help, increasing the knowledge and education about the implementation in the
right way of fiscal policies and public finances management. We are organized and work based on the principle “Right
from the start”.
The analysis presented in the context of the project "Financial accountability of the promises of politicians in Albania,
2009-2017" is based on a methodology that has its starting point in verifying the promises during the 2021 election
campaign and their inclusion in the governing program 2021-2025, as a synthesis of electoral promises in front of the
main state documents, such as: sectoral and cross-sectoral strategies, multi-year development and economic programs,
medium-term budget programs, study research’s, statistics, and reports from foreign and domestic organizations and
the dynamics of the progress of laws in function of promises . This approach is based on calculations of the cost of
governance, after the elections, as well as the cost fluctuation during the design of the governing program. The study
methodology was developed in collaboration with ALTAX key experts and partners through a consultative process.
When this report to which the ALTAX Center is a source is distributed or reproduced, it must be accurately presented
and attributed the copyright to ALTAX. This resource quality requirement must be attached to any use of the data and
comments, whether received directly from ALTAX or from another user. Users who download the Financial
Accountability of the Government Program 2021-2025 Report and make it available to others through any distribution
or download agree to make reasonable efforts to communicate and promote compliance by their end users with these
terms. Users intending to sell the Financial Accountability of the Government Program 2021-2025 Report, as an
independent product, or in part must first obtain permission from the ALTAX Center.
The document can be read at www.altax.al and www.polifakt.al
If you have requests or questions send them to info@polifakt.al
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RRETH STATUSIT TË RAPORTIT
Raporti analitik “Përgjegjshmëria financiare e Programit qeverisës 2021-2025”është përgatitur për qëllime të projektit
“Përgjegjshmëria financiare e premtimeve të politikanëve në Shqipëri, 2009-2017”, i zbatuar nga Qendra AL-TAX.
Teksti i analizës bazohet mbi vlerësime dhe supozime të referuara në informacione zyrtare partiake dhe monitorim
direkt në fushatën zgjedhore të tre drejtuesve kryesorë të tre partive politike shqiptare duke pasqyruar një pozicion, i
cili synon të përshtatet me frymën dhe qasjen e Qendrës AL-TAX, pa synuar të përshtatë informacione të burimeve
referuese. Kjo iniciativë është një proces qytetar i shoqërisë civile, i krijuar për të komunikuar me grupet e interesit për
të diskutuar tema kritike për komunitetet e tyre, për të mbledhur informacione vepruese për t'i kuptuar më mirë ato
çështje, si dhe për t'u përfshirë në dialog me aktorët politikë qendrorë dhe lokalë në mënyrë që ata të zhvillojnë zgjedhje
bazuar mbi premtime korrekte, transparente, të besueshme dhe të matshme në funksion të interesit publik.
Në respektim të përmbajtjes së raportit studimor, nuk ka asnjë pjesë që të dalë në kundërshtim me politikat dhe
qëllimin mbi të cilën është organizuar Qendra AL-TAX, apo të flasë në emër të palëve të interesit të përmendura në
raport. Të dhënat e përfshira dhe që janë pjesë e studimit nuk përmbajnë huazime apo tekste që përkojnë me botime të
tjera, duke ofruar gjetje autentike. Përmbajtja e dokumentacionit të raportit analitik është e verifikuar me kujdes, e
analizuar për gabime të natyrave të ndryshme, apo për ndonjë gabim të çdo lloji.
Gjetjet, interpretimet dhe konkluzionet e shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet
e Qendrës ALTAX. Të dhënat në këtë raport janë objekt ndryshimi pa paralajmërim. Termat përfshijnë sektorë të
ndryshëm të jetës së vendit
As autorët, por as edhe Qendra AL-TAX nuk mbajnë përgjegjësi nëse teksti kuptohet sikur është duke folur në emër të
palëve të tjera, të funksioneve apo detyrave që mbulohen dhe janë fushë përgjegjësie e institucioneve shtetërore duke
mbajtur përgjegjësi vetëm për atë çfarë është pjesë e analizës dhe gjetjeve të konkluduara nga vetë autorët. Ky status
duhet të vlejë për çdo pjesë të këtij raporti studimor, i cili konceptohet si një dokument integral dhe duhet lexuar si i
tillë. Raporti i është nënshtruar një procesi konsultimi me përfaqësues nga shoqëria civile, ekspertë të ekonomisë,
financave, shëndetësisë, industrisë, infrastrukturës, arsimit, sindikatave, organizatave të ndryshme dhe ekspertë të
shoqërisë civile, pa dashur të jetë shterues në përmendjen e gjithë ekspertëve të fushave të tjera.

ABOUT THE STATUS OF THE REPORT
The analytical report "Financial Accountability of the Government Program 2021-2025" has been prepared for the
purposes of the project "Financial Accountability of the Promises of Politicians in Albania, 2009-2017", implemented by
the AL-TAX Center. The text of the analysis is based on assessments and assumptions referring to official Socialist
Party information and direct monitoring of the pledges of leadership of SP during after election time, reflecting a
position that aims to adapt to the spirit and approach of the AL-TAX Center, without intended to adapt reference
source information. This initiative is a civic process of civil society, created to communicate with stakeholders to discuss
critical topics about their communities, to gather actionable information to better understand those issues, and to
involved in dialogue with central and local political actors so that they can make choices based on correct, transparent,
credible and measurable promises in the public interest.
In respect of the content of the study report, there is no part that contradicts the policies and purpose on which the ALTAX Center is organized or speaks on behalf of the stakeholders mentioned in the report. The data included and that
are part of the study do not contain texts that coincide with other publications, providing authentic findings. The
content of the analytical report documentation is carefully verified, analyzed for errors of various natures, or for any
errors of any kind.
The findings, interpretations and conclusions expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the
ALTAX Center. The data in this report are subject to change without notice. The terms cover different sectors of the
country's life.
Neither the authors nor the AL-TAX Center are responsible if the text is understood as speaking on behalf of other
parties, of functions or tasks covered and are the responsibility of state institutions bearing responsibility only for what
is part of analysis and findings concluded by the authors themselves. This status should apply to any part of this study
report, which is conceived as an integral document and should be read as such. The report has undergone a
consultation process with representatives from civil society, experts in economics, finance, health, industry,
infrastructure, education, trade unions, various organizations and civil society experts, without wanting to be
exhaustive in mentioning all experts in the other fields.
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Mirënjohje

(SHQIP) Qendra ALTAX falënderon në mënyrë të veçantë rrjetin e ekspertëve dhe stafit që u
vendos në funksion të analizës studimore për punën e bërë në mbledhjen e të dhënave,
përpunimin e tyre, analizimin dhe seleksionimin.
Një falënderim të dedikuar e bëjmë për dizajnerin për formatimin e këtij publikimi.
Ne falënderojmë kolegët tanë nga KRIIK Albania, CLR.al, analistë politikë, gazetarë politikë dhe
investigativë, të cilët ofruan komentet/analizat/reagimet e tyre, duke shërbyer edhe si një burim
referimi të analizës studimore në ndihmë direkte të raportit për programin qeverisës 2021 -2025,
i bazuar në premtimet zgjedhore 2021.
Ne gjithashtu dëshirojmë t'u tregojmë mirënjohje ekspertëve sektorialë dhe analistëve të
ndryshëm për ndarjen me ne të ideve dhe komenteve të tyre gjatë procesit të realizimit të raportit.
Ne jemi të ndërgjegjshëm që momentet/proceset, në të cilat kaloi ky raport ishin një sfidë e
vështirë jo vetëm për ALTAX, por edhe për vetë kontributorët, të cilët me përvojën dhe
organizimin e tyre arritën që të përçojnë në këtë raport pjesët më të përzgjedhura të panoramës
të premtimeve dhe programeve qeverisëse të dekadës së fundit bashkë me sfidat/problematikat
dhe efektivitetin e tyre.
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PËRMBLEDHJE
(SHQIP) Në kontekstin e zbatimit nga Qendra ALTAX të projektit “Përgjegjshmëria financiare e
premtimeve të politikanëve shqiptarë, 2009 – 2017”, pas realizimit të raportit analitik sipas temës së
projektit ku u përfshi periudha e cila përmbledh tri zgjedhjet politike më të fundit (2009, 2013 dhe 2017),
tashmë në këtë kohë pas mbylljes së zgjedhjeve 2021, si moment kulmor për të kontribuar me gjetjet dhe
analizën e bërë mbi premtimet nga fushata zgjedhore aktuale ne s ne përgatitëm raportin final që pasqyron
përgjegjsmërinë financiare të pikave të programit të qeverisë “Rama 3”
Raporti aktual “Përgjegjshmëria financiare e Programit qeverisës 2021-2025”është pjesë e fazës së tretë të
projektit të përmendur më lart, i mbështetur nga Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për
Demokraci të Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
Raporti fillon me paraqitjen e situatës politike dhe situatës ekonomike pas zgjedhore deri në krijimin e
qeverisë së re. Zgjedhjet e Prillit 2021 u fituan nga Partia Socialiste, e cila fitoi 74 mandate dhe me të drejtën
për të qeverisur si forcë politike e vetme për herë të dytë, si dhe formimin e qeverisë për te treten here
radhazi, një risi që ndodh për herë të parë në historinë politike të Shqipërisë së pas viteve ’90.
Rekomandimet e ODIHR theksojnë se kuadri ligjor ka nevojë për rishikim të mëtejshëm për të adresuar
rekomandimet e jashtëzakonshme të ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias, si edhe një numër paqartësish
dhe mospërputhjesh.
Ekonomia është në rritje të dukshme në 6-mujorin e parë 2021 të krahasuar me 2020, me një rritje 11.7%.
Ky përmirësim ndihet, së pari për arsye të krahasimit me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ku vendi
vuajti një krizë të thellë si rrjedhojë e karantinës së detyruar nga Covid-19, çka bëri që PBB-ja të binte. Së
dyti, të gjithë sektorët janë rikuperuar, por më e fortë rritja ka ndodhur për ndërtimin, industrinë, tregtinë,
shërbimet dhe pasuritë e paluajtshme. Pas rritjes së kreditimit për financimin e buxhetit me marrjen borxh
në tregjet financiare ndërkombëtare (nëpërmjet Eurobondit), niveli i borxhit në fund të 6-mujorit të parë
2021 është 75.67%.
Ndikuesit e përmbushjes së premtimeve të fushatës në Shqipëri përgjatë 2021 janë analizuar në një
perspektivë krahasuese. Premtimet e bëra në muajin e fushatës zyrtare, ku disa prej të cilave ishin deklaruar
edhe pak më herët se të fillonte kjo fushatë përfshijnë të gjithë sektorët qeverisës të kaluar dhe ato që tashmë
janë rikonfirmuar si fusha drejtimi ministeriale. Ndër premtimet më të spikatura veçojmë (a) premtimet e
përsëritura, (b) premtime të reja.
Programi Politik i Qeverisë në disa sektorë është më i qartë dhe i matshëm (arsimi, infrastruktura, energjia,
politikat sociale, rindërtimi, lufta ndaj pandemisë Covid-19). Në sektorë të tjerë (shëndetësia, turizmi,
bujqësia, fiskale dhe buxhetore, infrastruktura e ujësjellës-kanalizime, mjedisi, industria minerare dhe
ushqimore, ekonomia publike, punësimi) pikat e programit janë jo të qarta, konkrete dhe të matshme.
Programi qeverisës, nuk i ka përfshirë më shumë se 46% të premtimeve specifike të deklaruara nga
lidershipi kryesor i PS-së gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 25 Prillit 2021. Premtimet e pa përfshira
në program janë pjesë e punës rutinë dhe projekte buxhetore në proces planifikimi/zbatimi. Këto premtime
janë zëvendësuar me pika programi të reja, të cilat janë projekte buxhetore/ligjore në etapa ecurie të
ndryshme sipas linjave ministrore të kabinetit qeveritar Rama 2. Nga ky këndvështrim i pozicionimit të
programit qeverisës, duket se hartuesit e tij kanë hequr pjesët e detajuara në premtimet për infrastrukturën
dhe transportin, për arsimin, për shëndetësinë, për ekonominë, për kulturën, për bujqësinë, si dhe për
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energjinë për ti zëvendësuar me të reja, por që në shumicën e tyre e përfshijnë logjikën e premtimit, si dhe
kanë një orientim më elektoral.
Në një krahasim të Programeve qeverisëse dhe Kabineteve në 2017-2021 dhe 2021-2025, duket se Ministrat
në shumicën e rasteve janë rrallë anëtarë të fuqishëm të kabinetit. Ndërkohë, në procesin e vendimmarrjes
dhe hartimin e programeve nuk përfshihen shumë aktorë nga grupe të ndryshme sociale dhe grupe
interesi. Publikut të gjerë i jepet për të dialoguar me përfaqësuesit e qeverisë politika/masa të diktuara nga
qeveria, pa konsultime të thelluara. Nisur nga kjo qasje është ndikuar pjesërisht edhe performanca e
realizimit të programeve qeverisëse. Analiza na tregon, se detyrat e qeverisë nuk kanë shkuar më mirë,
pasi kjo përvoje në realitet arrin të krijojë dublim dhe kosto të dëmshme financiare dhe etike.
Në përgjithësi, programet e mirëqenies dhe infrastrukturës kanë tërheqje shumë më të madhe buxhetore
sesa programet e tjera dhe këtë e kemi vërejtur në të gjitha qeveritë e kaluara dhe programin e qeverisë
Rama 3. Arsyeja kryesore është se ato përfshijnë përfitime politike të prekshme pasi shpenzimet në projekte
të përqëndruara kanë shanse të kenë edhe suksesin e garantuar për të krijuar kapital politik. Kjo mënyrë,
që vihet re veçanërisht, kur mandatet përsëriten. Programet në qeverisjet në vijimësi prodhojnë grupe të
fuqishme interesi për të mbrojtur dhe zgjeruar përfitimet politike, por edhe orientimin e votuesit klientelist.
Për më tepër, qeveritë kanë gjetur se zgjidhja e disa problemeve që adresohen për shtresat në nevojë dhe
ato të margjinalizuara mund të shmangë nevojën për një numër të madh ankesash nga votuesit.
Nga angazhimet më të mëdha financiare që Socialistët kanë marrë gjatë fushatës zgjedhore janë fatura e
rindërtimit të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i Nëntorit 2019, faturat e infrastrukturës, si dhe rritja e
pagave për mësuesit, mjekët dhe infermierët të cilat minimalisht e rritin presionin fiskal ndaj buxhetit të
shtetit me të paktën 2% të PBB-së. Të tre këto grup shpenzimesh përbëjnë 80.9% të totalit të shpenzimeve
shtesë, si pasojë e aktivizimit të programit qeverisës Rama 3, në mbajtje të premtimeve të fushatës zgjedhore
gjatë fillimvitit 2021.
Ndikimi i buxhetit nga programi qeverisës Rama 3, bazuar te premtimet zgjedhore në tërësinë e tij, i shton
shpenzimeve të buxhetit një faturë vjetore prej 65.7 miliardë lekë dhe me një efekt në të hyrat e buxhetit me
4.8 miliardë lekë. Nisur nga llogaritja midis tyre, ndikimi në buxhet është me efekt negativ prej 60.9
miliardë lekësh.
Në tërësinë e programit të qeverisë Rama 2, në lidhje me shpenzimet shtesë sipas premtimeve elektorale,
llogaritet një kosto buxhetore që ka ndikuar në një barrë në buxhetin e shtetit vit për vit sa 0.8% të PBB-së.
Ndikimin më të madh në këtë rritje të kostos buxhetore e kanë patur shpenzimet për infrastrukturën
rrugore, shpenzimet për projektet për edukimin, për pagat e administratës dhe pensionet, shpenzimet për
ujësjellës-kanalizimet dhe infrastrukturën e mbetjeve me një ndikim te borxhi sa 0.6% e PBB-së.
Detaje më të hollësishme jepen në Pjesën 3.
Në kushtet, kur treguesi mesatar i rritjes ekonomike në 4 vitet e fundit (pa përfshirë 2020) është 3.3%,
atëherë objektivi prej 4.5% për periudhën 2021 -2025 është i arritshëm nëse do të plotësohen gjithë
premtimet për investimet në infrastrukturën aeroportuale, infrastrukturën rrugore, turistike dhe
investimet në sektorët e dedikuar të ekonomisë. Ky target është i besueshëm, nëse reformat e stopuara, si
dhe reforma të nisura në qeverinë Rama 2 do të fillojnë të jetësohen që në vitin e parë të qeverisë, duke
patur një plan veprimi të plotë dhe të qartë bashkë me buxhetin e bazuar te vlera e drejtë.
Nga efekti pozitiv i investimeve varet edhe një pjesë e performancës fiskale të të ardhurave tatimore, të
cilat janë premtuar që si efekt i fiskalizimit do të synohen të arrijnë deri në fund të vitit 2025 sa 30% e PBB.
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Aktualisht, të ardhurat tatimore janë sa 25% e PBB-së. Pra një rritje me 5 pikë përqind do të thotë një rritje
e tyre mesatare prej 20 miliard lekë në vit. Një e ardhur tatimore në këto vlera absolute kërkon të paktën,
një rritje ekonomike me të paktën edhe 3% deri 4% më të lartë nga niveli aktual prej 2.2%.
Nisur nga nevoja për të reflektuar vit pas viti në Programin Qeverisës 2021 – 2025, ne mendojmë se:
-

-

-

Qeveria Rama 3 duhet të angazhohet zyrtarisht në një risistemim të nevojshëm të skemës
funksionale të pensioneve, pavarësisht indeksimit dhe zbatimit të bonuseve me efekt sa 5% rritje
pensionesh.
Qeveria duhet të shpallë zyrtarisht minimumin jetik, si dhe pasi është mjaft i nevojshëm të krijojë
simbiozën me programin për riformatimin e ndihmës ekonomike. Ndërkohë, qeveria e ka përdorur
llogaritjen e minimumit jetik për të ndryshuar pagën minimale, e cila në fakt nuk reflekton thjesht
zhvillimin ekonomik dhe hapësirën fiskale, por është edhe një rritje e detyruar e tij, në varësi të
ndryshimit të minimumit jetik.
Agjencitë e qeverisë duhet zhvillojnë vlerësime për qëllime të ndryshme në një proces të
ngjashëm/paralel me buxhetin: Zbatimi i buxhetit; Vlerësimet e kostove (vlerësimet e efekteve të
premtimeve mbi shpenzimet, të ardhurat dhe deficitin); Parashikimet e shpenzimeve dhe deficitit
sipas ligjit aktual; dhe Parashikimet e borxhit sipas ligjit aktual.

Në një analizë të programeve qeverisëse të periudhës 2009-2021 ne kemi analizuar edhe strukturat e
kabineteve, për të dhënë një paraqitje më të plotë të qëllimit të analizës për përgjegjshmërinë financiare dhe
besueshmërinë e programeve qeverisëse. Ne konstatojmë, se aleancat qeverisëse diktojnë edhe
kompozimin e kabineteve qeverisës (integrimi, mjedisi, shanset e barabarta). Disa funksione, si: rinia, sporti
etj. na tregon se ndryshimi i fushës së mbulimit në vendimet e KM nuk ka argumentime specifike, por
gjithsesi lëvizja nga një ministri te tjetra krijon probleme në lidhje me fokusin, si dhe ndjekjen konsistente
të politikave, përtej synimit për përmirësim të politikës dhe vëmendjes së shtuar, që në fakt në Program
përfaqësohen me një vëmendje rutinore.
Nëse shqyrtojmë kompozimin e qeverisë Rama 2 dhe Rama 3 dhe e krahasojmë me qeverinë Berisha 2,
vërejmë të përbashkët konsolidimin e portofoleve të rëndësishme dhe me peshë për arritjen e centralizuar
të suksesit për programet në krijimin e ministrive me funksione sa më të zgjeruara në raport me kabinetin
paraardhës, të drejtuar nga i njëjti Kryeministër. Edhe në këtë rast, qeveria Rama 2 duket se ka synuar të
njëjtën gjë.
Në mbyllje, duket se sfidat e pazgjidhura nga qeveria Rama 2 kanë nevojë të akomodohen në detyrat e reja
të ministrive, që filluan nga puna në Shtator 2021. Në këtë kontekst, si një obligim parësor nevojitet që secila
qeveri t të bëjë edhe analiza fiskale transaprente dhe analiza mbi kosto-përfitimin e politikave dhe ligjeve
mjaft të rëndësishëm për ekonominë dhe jetën e vendit, si p.sh. ligji mbi investimet strategjike në 2015, i
cili zbatohet ngushtësisht i lidhur me akte të tjera ligjore për thithjen e investimeve të huaja, zonat
ekonomike dhe zhvillimin e strategjive kombëtare për sektorët më kryesorë.
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ABSTRACT

(ENGLISH) In the context of the implementation by the ALTAX Center of the project "Financial
accountability of the promises of Albanian politicians, 2009 - 2017", after the implementation of the
analytical report according to the project theme, which included the period that summarizes the last three
political elections (2009, 2013 and 2017), already at this time after the closing of the 2021 elections, as a
culminating moment to contribute to the findings and analysis made on the promises from the current
election campaign we s prepared the final report that reflects the financial responsibility of the points of
the government program "Rama 3”
The current report “Financial Accountability of the Government Program 2021-2025” is part of the third
phase of the project mentioned above, supported by the Small Grants Program of the Democracy
Commission of the US Embassy in Tirana.
The report begins with the presentation of the political situation and the post-election economic situation
until the formation of the new government. The April 2021 elections were won by the Socialist Party, which
won 74 seats in the Albanian Parliament and with the right to govern as a single political force for the
second time, as well as the mandate to form the government for the consecutive third time, a political
history that has no precedent in Albania in last three decades. The ODIHR Recommendations emphasize
that the legal framework needs further revision to address the extraordinary recommendations of the
ODIHR and the Venice Commission, as well as a number of ambiguities and inconsistencies.
The economy grew significantly in the first 6 months of 2021 compared to 6 months of 2020, with an increase
of 11.7%. This improvement is evident primarily, because of comparison with the same period last year,
when the country suffered a deep crisis as a result of quarantine forced by Covid-19, which caused GDP to
fall. Second, all sectors have recovered, but the strongest growth occurred for construction, industry, trade,
services and real estate. After the increase of lending for budget financing with borrowing in international
financial markets (through Eurobond), the debt level at the end of the first 6 months of 2021 is 75.67%.
The impacts of meeting campaign promise in Albania throughout 2021 have been analyzed in a
comparative perspective. The promises made in the month of the official campaign, some of which were
declared even shortly before the start of this campaign, include all the previous governing sectors and those
that have already been reconfirmed as areas of ministerial leadership. Among the most prominent promises
we single out (a) repeated promises, (b) new promises.
The Government Policy Program in some sectors is clearer and more measurable (education, infrastructure,
energy, social policies, reconstruction, fight against the Covid-19 pandemic). In other sectors (health,
tourism, agriculture, fiscal and budgetary, water supply and sewerage infrastructure, environment, mining
and food industry, public economy, employment) the points of the program are unclear, and not
measurable.
The government program does not include more than 46% of the specific promises made by the main SP
leadership during the election campaign for the elections of April 25, 2021. The promises not included in
the program are part of routine work and ongoing budget projects. These promises have been replaced by
new program items, which are budget / legal projects in different stages according to the ministerial lines
of the government cabinet Rama 2. From this point of view of the positioning of the government program,
it seems that the drafters removed the most detailed parts, in the promises for infrastructure and transport,
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for education, for health, for the economy, for culture, for agriculture, as well as for energy to replace them
with new ones, but which in most of them include the logic of the promise, because they have an orientation
more electoral than budgetary one.
In a comparison of Government Programs and Cabinets in 2017-2021 and 2021-2025, it appears that
Ministers in most cases are rarely powerful members of the Cabinet. Meanwhile, many actors from different
social groups and interest groups are not involved in the decision-making process and program design.
The public is given the opportunity to dialogue with government representatives on policies / measures
dictated by the government, without in-depth consultations. Based on this approach, the performance of
the implementation of government programs has been partially affected. The analysis shows that the
government's tasks have not gone better, as this experience manages to create duplication and harmful
financial and ethical costs.
In general, welfare and infrastructure programs have much greater budgetary allocations than other
programs and we have seen this in all previous governments and the Rama 3 government program. The
main reason is that they include tangible political benefits as spending on Concentrated projects have the
guaranteed success of creating political capital. This way is especially noticeable when the mandates are
repeated. Ongoing government programs produce strong interest groups to protect and expand political
benefits, but also clientelist voter orientation. Moreover, governments have explored that solving some of
the problems addressed to the needy and marginalized can avoid the costs for many complaints from
voters.
Among the biggest financial commitments that the Socialists have made during the election campaign are
the bills for the recovery of the damages caused by the earthquake of November 2019, the infrastructure
bills, as well as the salary increase for teachers, doctors and nurses, that minimally increased the fiscal
pressure on state budget with at least 2% of GDP. All three of these expenditure groups accounts for 80.9%
of the total additional expenditures, if the activation of the Rama 3 government program, in keeping with
the promises of the election campaign during the beginning of 2021.
The impact of the budget from the Rama 3 governing program, based on the election promises in its
entirety, adds to the budget expenditures an annual bill of ALL 65.7 billion and an effect on budget
revenues of ALL 4.8 billion. Based on the calculation between them, the impact on the budget has a negative
effect of ALL 60.9 billion.
When we calculate the costs of the Rama 2 government program, in relation to additional expenditures
according to electoral promises, a budget cost is calculated that has affected with a fiscal burden on the
state budget year by year as much as 0.8% of GDP. The biggest impact on this increase in budget costs have
been expenditures on road infrastructure, expenditures on education projects, administration salaries and
pensions, expenditures on water supply and sewerage and waste infrastructure with a debt impact of 0.6%
of GDP. More details are given in Part 3.
In the conditions, when the average economic growth indicator in the last 4 years (excluding 2020) is 3.3%,
then the target of 4.5% for the period 2021-2025 is achievable if all the promises for investments in airports
and harbors, in roads, in agrotourism and investments in tourism infrastructure and investment in
dedicated sectors of the economy are met. This target is credible, if the stopped reforms, as well as the
ongoing reforms started in the Rama 2 government will start to be implemented in the first year of the
government Rama 3, having a complete and clear action plan together with the fair value budgeting.
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A part of the fiscal performance of tax revenues also depends on the positive effect of investments, where
during electoral promises has been promised, that from the effect of fiscalization the tax revenue will aim
to reach 30% of GDP by the end of 2025. Currently, tax revenues are as much as 25% of GDP. An increase
of 5 percentage points means their average increase of ALL 20 billion per year. A tax revenue in these
absolute values requires an economic growth with at least 3% to 4% higher than the current level of 2.2%.
Based on the need to reflect year after year in the Governing Program 2021 - 2025, we think that:
- The Rama 3 government should be formally engaged in a necessary rearrangement of the
functional pension scheme, despite the indexation and implementation of end year bonuses with
an effect of as much as 5% increase in pensions.
- The government should officially announce the minimum living cost, as well as it is quite
necessary to create symbiosis with the program for reintegration of people with economic aid in
employment projects. Meanwhile, it is fact that government has used the calculation of the
minimum living cost to declare in electoral promises and government program the rise of monthly
minimum wage up to 40 thousand Leks, which in fact does not simply reflect economic
development and fiscal space, but is also a forced increase of it, depending on the change of the
subsistence minimum..
- Government agencies should conduct evaluations for different purposes in a process similar /
parallel to the budget: Budget implementation; Cost estimates (estimates of the effects of promises
on expenditures, revenues and deficits); Expenditure and deficit forecasts under current law; and
Debt Provisions under current law.
In an analysis of the governing programs of the period 2009-2021 we have also analyzed the structures of
the cabinets, to give a more complete presentation of the purpose of the analysis for the financial
accountability and reliability of the governing programs. We find that governing alliances dictate the
composition of governing cabinets (integration, environment, equal opportunities). Some functions, such
as: youth, sports, etc. shows us that the change in the scope of coverage in the decisions of the CoM has no
specific arguments, but nevertheless the move from one ministry to another creates problems in terms of
focus, as well as consistent policy pursuit, beyond the goal of policy improvement and increased attention,
which in fact in the Program is represented by a routine attention.
If we examine the composition of the Rama 2 and Rama 3 governments and compare it with the Berisha 2
government, we see in common the consolidation of important government portfolios for the centralized
achievement of success for programs and all this coincide with the creation of ministries with the widest
possible functions in relation to the previous cabinet, headed by the same Prime Minister. Even in this case,
the Rama 2 government seems to have intended the same.
In conclusion, it seems that the unresolved challenges by the Rama 2 government need to be accommodated
in the new tasks of the ministries, which started working in September 2021. In this context, as a primary
obligation it is necessary for government to do transparent fiscal analysis and cost-benefit analysis of
policies of very important laws for the economy and life of the country, such as for instance the law on
strategic investments in 2015, which acts closely in relation with the other legal acts about absorption of
foreign investment, economic zones and the development of national strategies for key sectors.
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TERMAT / FJALORI

AKSHI

Agjensia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

ASPA

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

ASHK

Agjensia Shtetërore e Kadastrës

BE

Bashkimi Europian

BSH

Banka e Shqipërisë

DPT/DPD

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve/ Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

EUROSTAT

Statistikat Europiane

FMN

Fondi Monetar Ndërkombëtar

HEC

Hidrocentral

IHD

Investimet e Huaja Direkte

ISSH

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

INSTAT

Instituti i Statistikave

KMF

Kuadri Makroekonomik e Fiskal

KLSH

Kontrolli i Lartë i Shtetit

KM

Këshilli i Ministrave

LGJK

Ligji i Gjykatës Kushtetuese

LSI

Lëvizja Socialiste për Integrim

LTA

Ligji i Tatimit mbi të Ardhurat

MAS

Ministria e Arsimit dhe Sportit

MB

Ministria e Brendshme

MD

Ministria e Drejtësisë

MEI

Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës

MFE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
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MSH

Ministria e Shëndetësisë

OECD

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

OSHC

Organizata të Shoqërisë Civile

PBA

Programi Buxhetor Afatmesëm

PBB

Prodhimi i Brendshëm Bruto

PPP

Partnership Privat - Publik

PD

Partia Demokratike

PS

Partia Socialiste

SKZHI

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim

TEC

Termocentral

TVSH

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

UK

Ujësjellës-Kanalizime

UNDP

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

WORLD BANK

Banka Botërore
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METODOLOGJIA
1. Qasja dhe qëllimi i përdorimit të metodologjisë
Kjo metodë e hulumtimit kryesisht është bazuar te faktori i krahasimit., e cila përdoret në këtë studim
analitik për të përfunduar ekuacionin shkak-pasojë midis dy ose më shumë të dhënave (premtimeve) për
partitë politike përpara, gjatë dhe pas fushatës elektorale, ku një e dhënë është e varur nga e dhëna tjetër,
por jo detyrimisht.
Në analizën që trajtohet nga kjo metodologji do të përdoren premtimet e Partisë Socialiste (PS) në fushatën
e zgjedhjeve parlamentare të 25 Prillit 2021, si dhe Programi Qeverisës 2021 -2025 i shpallur nga kjo parti
në Kuvendin e Shqipërisë më 16 Shtator 2021, me statusin e fituesit të zgjedhjeve 2021 dhe marrjes së
mandatit për të krijuar kabinetin qeveritar për 4-vitet e ardhme.
Në analizimin e të dhënave janë përdorur baza krahasimi në drejtimin e një qasje bazuar në aspektet ligjore,
aspekte strategjike, programe në nivel kombëtar ekonomike dhe sektoriale, por pa patur
domosdoshmërisht krahasim statistikor. Baza tjetër e krahasimit është përballja e premtimeve që lidhen
me prekjen e parashikimeve të buxhetit në vlerën e përllogaritur (ose ashtu si është thënë nga drejtuesit
politikë të partive) dhe pas përfshirjes së tyre në program llogariten kostot e reduktuara/shtuara, në varësi
të numrit të përfshirjes së premtimeve zgjedhore 2021. Këto të dhëna ose grupe të dhënash janë përdorur
ashtu siç ekzistojnë në strukturën e tyre natyrale në burimet e të dhënave.
Analiza nuk është kufizuar në trajtime të fakteve statistikore të grupeve të të dhënave, por shtrihet në
analizimin se si ndryshojnë ato ose grupet e ndryshme nën ndikimin e të njëjtave ndryshime. Ky hulumtim
është kryer pavarësisht nga lloji i marrëdhënies që ekziston midis dy ose më shumë subjekteve politike.
Analiza e të dhënave bazuar te strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale përdoret për të paraqitur qartë
rezultatin e marrë duke përdorur këtë metodë sasiore të hulumtimit, duke u nisur nga fakti se dokumentet
strategjike të një vendi marrin rëndësi të dorës së parë përtej qeverisë që e miraton, për vetë kohëzgjatjen
dhe misionin që përmbajnë ato.
Në mjaft raste, kur janë analizuar përmbushja e programit qeverisës 2017-2021 (programi i kaluar i
qeverisë), apo edhe në rastet e referimit të përfshirjes së premtimeve në 2021 në programin qeverisës 20212025 (tabela analitike te Shtojca B.) janë përdorur referenca për të provuar vlerësimin e bërë për nivelin e
përmbushjes. Por, për qëllim të mospërsëritjes së të njëjtit burim ne kemi nënkuptuar që nëse burimi për të
njëjtën tematikë programi sektoriale është i njëjtë, ai vlen edhe për pikat e tjera në po atë sektor.

2. Metodat kryesore e të dhënave
Metoda kryesore e marrjes së të dhënave për analizën është bërë bazuar te të dhënat kërkimore sekondare.
Kjo metodë përfshin mbledhjen e të dhënave sasiore nga burimet ekzistuese të të dhënave si interneti,
burimet qeveritare, raportet studimore, burimet kërkimore, statistikore, mediatike, etj.
Hartimi dhe renditja e premtimeve te grumbulluara janë të përcjella me kujdes duke u bazuar te fjalimet
kryesore dhe prezantimet e drejtuesve kryesorë të partive politike përgjatë gjithë fillimit të vitit 2021.
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Studimi ka përfshirë shumicën e premtimeve kryesore dhe jo kryesore duke synuar që të paraqiten të gjitha
citimet dhe premtimet e dhëna nga liderët kryesorë të partive.

3. Metoda e analizës së të dhënave
Pas mbledhjes së të dhënave të papërpunuara është kaluar në realizimin e filtrimit dhe më tej të analizës së
këtyre të dhënave për të nxjerrë përfundime vlerësuese. Është e rëndësishme të përmendim se në këtë
studim janë lidhur rezultatet me objektivin e hulumtimit duke përcaktuar edhe rëndësinë statistikore te
rezultateve.
Është e rëndësishme gjithashtu të përmendim se në studim kemi marrë parasysh ato aspekte të hulumtimit,
të cilat u morën në konsideratë në procesin e mbledhjes së të dhënave dhe janë raportuar në këtë studim
me ndryshimin midis asaj që ishte planifikuar kundrejt asaj që ka rezultuar në të vërtetë.
Me metodën e analizës statistikore midis grupeve të të dhënave është vijuar më tej duke krahasuar në çdo
premtim me peshë ndikuese, për secilin sektor publik që merr fonde nga buxheti i shtetit apo ndikon në
jetën e qytetarëve dhe bizneseve (ndryshimet ligjore). Bazuar te krahasimet e premtimeve të fushatës
zgjedhore me Programet Buxhetore Afatmesme (PBA) dhe Buxhetet vjetore është krijuar një seri të dhënash
krahasuese, ku premtimi nga njëra anë (sipas ndarjes sektoriale) krahasohet me vlerën e përfshirë (ose jo)
në PBA për periudhën në të cilën referohet premtimi duke theksuar edhe diferencën që rezulton midis
vlerës së llogaritur të premtimit dhe hapësirës së buxhetit për shpenzim.
P.sh. nëse është premtuar që do të rriten rrogat e mësuesve, infermierëve dhe mjekëve nga viti 2022 me
40%, atëherë do të bëhet llogaritja se sa i kushton buxhetit vjetor kjo pikë e programit qeverisës në vlerë
absolute. Më tej rezultati vleror krahasohet me parashikimin që gjendet në PBA 2021-2023, për të krahasuar
vlerën e premtimit me vlerën që përcaktohet për këtë zë në sektorin e arsimit.

4. Burimi i të dhënave
Të dhënat e disponueshme në internet janë ato që janë shfrytëzuar gjerësisht duke cituar në çdo rast të
përmendur si burim informacioni edhe linkun nga është marrë e dhëna/informacioni.
Me informacionin e bollshëm në faqet e ndryshme informative dhe statistikore është synuar që të
përzgjidhen edhe burime të besueshme informative, pasi informacioni në lidhje me shumicën e temave të
hulumtimit edhe pse është i disponueshëm mundet të ketë gabime apo pasaktësi. Kjo analizë kryqëzuese
na ka ndihmuar në rritjen e vlefshmërisë së të dhënave kryesore sasiore dhe cilësore, si dhe në vlerësimin
e rëndësisë së të dhënave të mbledhura.
Burimet qeveritare dhe joqeveritare të informimit janë përdorur gjithashtu lidhur me premtimet qeverisëse,
por edhe të dhënat për Programin Buxhetor Afatmesëm, si dhe të dhëna të tjera statistikore dhe financiare,
që janë grumbulluar si informacion i gatshëm për tu përdorur për analizën studimore të bazuar te
krahasimi. Këto të dhëna janë konsideruar prej nesh si të besueshme dhe të thelluara duke i përdorur për
të rritur vlefshmërinë e përmbajtjes të të dhënave kërkimore të studimit.
Informacione publike të marra nga mediat kryesore janë një burim i përdorur me masë në kryerjen e
kërkimit, për arsyen se mediat e referuara janë ende në tregun mediatik një burim i besueshëm
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informacioni. Nisur nga fakti se mediat e shkruara kanë kopje të rëndësishme të të dhënave për premtimet
që janë deklaruar janë analizuar dhe vlerësuar edhe këto informacione që përbëjnë një pjesë të përzgjedhjes
së premtimeve 2021.
Ato janë një bazë me informacione dhe dokumente të vlefshme nga të cilat janë nxjerrë informacione, që
kanë plotësuar ato që nuk mundeshin të gjendeshin me dy burimet si më lart.

5. Sqarimi i shmangieve dhe parregullsive
Nga analiza dalin edhe disa gjetje, se sa ndikojnë premtimet e partive në programet qeverisëse, si dhe
devijimet që mund të ndodhin edhe nga vetë programet fillestare qeverisëse duke i krahasuar me
programet buxhetore që janë zbatuar mbi 10 vitet e fundit. Një gjetje tjetër rezulton nga analiza e fakteve,
se cila forcë politike e ka patur realizimin bazuar te premtimet e veta.
Shmangiet dhe gabimet janë pjesë e mundshme e analizës. Por, në llogaritjet e kryera kjo shmangie nuk
arrin të abstragojë nga rrjedha e të dhënave bazë të buxhetit. Në gjithë llogaritjet e kryera është përdorur
rrumbullakosja e vlerave.
Ne jemi të hapur të pranojmë komente dhe llogaritje, kur kanë burime dhe referenca të sakta duke na i
dërguar në adresën tonë të emalit info@polifakt.al. Ne do të pasqyrojmë gabimin e korrigjuar duke
vendosur edhe burimin e tij.
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PJESA 1
Situata politike dhe ekonomike përpara formimit të qeverisë
2021 - 2025
Partia Socialiste i fitoi zgjedhjet e 25 Prillit 2021, sipas shpalljes së rezultatit zgjedhor nga
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, (KQZ) me 48.7 përqind të votave, që përkthehet në 74 mandate
deputetësh në Parlamentin prej 140 vendesh. Kundërshtarja e saj, Partia Demokratike fitoi 39.5
përqind të votave, që përbëjnë 59 mandate, Lëvizja Socialiste për Integrim fitoi 6.8% të votave (4
mandate) dhe Partia Social-Demokrate fitoi 3 mandate. Partitë e reja nuk e kapën pragun për të
patur përfaqësuesit e tyre në Parlament.
Këto zgjedhje u dalluan nga pjesëmarrje e ulët e votuesve duke regjistruar pjesëmarrjen më të
ulët në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri të historisë pluraliste. Nga 3.45 milionë shqiptarë me të
drejtë vote, 1.57 milionë ose 46.3 për qind e ushtruan të drejtën e tyre të votës. Në krahasim me
zgjedhjet e vitit 2013 u hodhën më pak rreth 160 mijë vota. Ndërkohë, lista e votuesve gjatë 4vjeçarit është shtuar me 180 mijë votues të rinj. Të gjitha qarqet e vendit kanë pësuar rënie në
pjesëmarrje në krahasim me vitin 2013. Sipas të dhënave të raportuara nga KQZ, Qarku i Vlorës
regjistroi pjesëmarrjen më të ulët në rang kombëtar me 34.05 për qind, i pasuar nga Qarku
Shkodër me 41.8 për qind. Qarku i Tiranës rezultoi me pjesëmarrjen më të lartë me 54.32 përqind.
Qarku i Dibrës rezultoi po kështu me pjesëmarrje të lartë me 52.95 për qind dhe Qarku i Kukësit
me 48.47 për qind. Qarqet me rënien më të thellë janë Kukësi dhe Tirana me nga 9.2 për qind,
pasuar nga Fieri me 8.3 për qind.

1.1. Situata politike
Në vitin 2013, Partia Socialiste fitoi 701.584 vota më vete dhe 100 mijë vota të tjera përmes aleatëve
të vegjël, plot 36 parti të vogla, duke përjashtuar LSI-në. Në zgjedhjet e 25 Prillit 2021, PS arriti të
marrë rreth 768.250 vota, ose rreth 3.459 vota më shumë se sa PS pati marrë si subjekt i vetëm në
zgjedhjet e vitit 2017. Më të detajuar, mund ta shikoni pjesëmarrjen për PS dhe partinë tashmë
opozitare për të tretën herë radhazi në 4 zgjedhjet e fundit ashtu si paraqiten në tabelën më
poshtë.
Partia Socialiste me 74 mandate deputetësh në kuvend është partia e parë që siguron të drejtën të
qeverisjes e vetme që nga krijimi i sistemit aktual të proporcionalit rajonal. PS siguroi 53 për qind
të mandateve në kuvend me 48.3 për qind të votave. Socialistët fituan mbi demokratët në dhjetë
nga dymbëdhjetë qarqet e vendit, ku në shumë qarqe, rezultati në vota e në mandate qe shumë i
thellë. Në dy qarqe, në Shkodër dhe Kukës, demokratët arritën të ruajnë rezultatin si forcë e parë,
por me një diferencë shumë më të vogël në vota se më parë.
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Pjesëmarrja në votime PD-PS sipas qarqeve, 2009 -2021
PD
Nr.
Qarku
2009
2013
1
Berat
2
Dibër
3
Durrës
4
Elbasan
5
Fier
6
Gjirokastër
7
Korçë
8
Kukës
9
Lezhë
10
Shkodër
11
Tiranë
12
Vlorë
Burimi: kqz.gov.al

21,805
34,230
60,569
57,035
55,841
18,527
56,303
25,596
32,400
56,515
161,332
30,310
610,463

21,549
30,137
52,703
46,788
46,374
13,509
47,061
22,426
31,605
31,605
151,472
10,552
505,781

numër

PS
2017

2021

2009

2013

2017

2021

16,302
21,331
43,163
33,868
46,799
13,321
42,177
19,935
27,550
40,763
128,065
23,207
456,481

23,038
29,020
63,431
57,878
64,680
14,004
50,479
24,071
33,998
47,205
182,335
32,128
622,267

44,564
21,168
52,038
73,255
91,723
29,091
58,289
13,692
21,992
40,964
162,757
47,284
656,817

42,897
25,103
60,833
75,086
89,637
25,148
63,584
11,385
26,433
26,433
198,834
56,481
701,854

45,637
24,795
73,066
72,881
104,162
27,222
62,787
18,387
30,406
39,247
200,517
65,684
764,791

42,355
28,742
76,924
86,224
91,572
24,604
60,543
13,856
27,269
30,296
226,842
59,023
768,250

Partia Demokratike, edhe pse ruajti vendin si partia e dytë më e madhe në Shqipëri, arriti të marrë
440 mijë vota ose 29 për qind të totalit. PD ka marrë afër 85 mijë vota më pak se në zgjedhjet e
vitit 2013, kur kjo parti garoi, njësoj si socialistët, si pjesë e një koalicioni me parti aleatë të saj.
Humbja e zgjedhjeve për PD është e treta rradhazi. Kryetari i saj, Lulëzim Basha edhe pse ka
pranuar humbjen, ai akuzoi socialistët për manipulim të procesit zgjedhor.
Lëvizja Socialiste për Integrim arriti gjithashtu të shtojë numrin e saj të votave. LSI mori rreth 220
mijë vota, 14.4 për qind në rang kombëtar, rreth 40 mijë vota më shumë se sa në zgjedhjet e vitit
2013. Partia e tretë në vend, Lëvizja Socialiste për Integrim ka deklaruar se do të jetë në opozitë.
Në parlament do të rikthehet edhe Partia Social Demokrate, e cila ka qenë jashtë parlamentit prej
tetë vjetësh. Kandidati i PSD në Shkodër (ish-deputeti socialist T. Doshi) arriti të sigurojë afër 13
mijë vota, që konsiderohen të mjaftueshme për të siguruar mandatin e një deputeti.
Lezha rezultoi qarku që ndryshoi krah në këto zgjedhje. Pasi i ka dhënë në vitin 2013 një fitore të
ngushtë Partisë Demokratike, në vitin 2021 i dha një fitore të konsiderueshme Partisë Socialiste.
Në qarqet e tjera, rezultati në deputetë ishte më së shumti një humbje më e thellë e demokratëve
në krahasim me zgjedhjet e vitit 2013.
Më 26 Korrik 2021, OSBE/ODIHR 1 publikoi raportin final 2 për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.
Në raport theksohet, se “në qendrat që u vëzhguan, procesi i votimit ishte përgjithësisht i qetë,
teksa KQZ-ja njoftoi pjesëmarrjen e votuesve në nivelin e 46.3 %. Ashtu si në zgjedhjet e
mëparshme, pretendimet e besueshme të blerjes së votës ishin të pranishme gjatë dhe pas fushatës
dhe hetimet filluan në një numër çështjesh. Pretendime të tilla nuk ishin të kufizuara në asnjë
parti. PD, e cila ishte më e zëshmja kundër blerjes së votës, adoptoi metoda ndërhyrjeje
potencialisht të paligjshme për të “mbrojtur votën”, të justifikuara me deklarata publike.
1
2

Sipas njoftimit nga ATSH
https://www.osce.org/files/f/documents/4/c/495052.pdf
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Drejtuesit e policisë të takuar nga misioni i ODIHR theksuan se askush nuk ka të drejtë të krijojë
struktura paralele me policinë. Agjencitë e zbatimit të ligjit duhet të intensifikojnë përpjekjet për
të identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht rastet e blerjes së votave. Qytetarët duhet të
inkurajohen të raportojnë dhe të japin prova të çdo blerje votash ose presioni”.
Presidenti i Republikës, z. Meta (ish-Kryetar i LSI) shfaqi një marrëdhënie të tensionuar publike
me kryeministrin z. Rama dhe ndërmori iniciativa lidhur me zgjedhjet dhe kritikoi publikisht
qeverinë me forcë. Më 9 qershor 2021, parlamenti, me shumicë dërrmuese, votoi për shkarkimin
e presidentit z. Meta, dhe ndër arsyet e tjera ishte edhe përfshirja e tij e padrejtë në zgjedhjet e
2021. Ky vendim është subjekt për konfirmim nga Gjykata Kushtetuese”, thuhet në raport.
Në parlamentin në ikje, gratë ishin të nën përfaqësuara me 26 % të vendeve (36 deputete).
Megjithatë, në qeveri ato kishin më shumë se gjysmën e posteve ministrore. Me një zhvillim
pozitiv, gratë morën 48 vende (34 %) në parlamentin e ri - theksohet në raport.
Në rekomandimet që përfshihen në raport janë përmbledhur edhe rekomandimet e kaluara të
ODIHR-it, që nuk janë adresuar ende.
Rekomandimet me përparësi
1. Kuadri ligjor ka nevojë për rishikim të mëtejshëm për të adresuar rekomandimet e
jashtëzakonshme të ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias, si edhe një numër paqartësish dhe
mospërputhjesh.
Ndryshimet në ligj duhet të paraprihen nga një proces i hapur dhe gjithëpërfshirës i konsultimit
dhe të miratohen përpara zgjedhjeve të ardhshme.
2. Shteti duhet të garantojë të drejtën për një zgjedhje të lirë dhe të fshehtë. Çdo formë presioni
për të zbuluar nëse dhe sesi votohet duhet të parandalohet.
3. Agjencitë e zbatimit të ligjit duhet të intensifikojnë përpjekjet për të identifikuar, hetuar dhe
ndjekur penalisht rastet e blerjes së votës. Qytetarët duhet të inkurajohen të raportojnë dhe të
japin prova të çdo shtypjeje ose blerje votash.
4. Shqipëria duhet të garantojë sigurinë e të dhënave personale të qytetarëve. Institucionet
përkatëse duhet të hetojnë dhe sanksionojnë plotësisht çdo shkelje që ndikon në besimin e
publikut në procesin zgjedhor.
5. Legjislacioni duhet të ndryshohet për të siguruar që mediat janë në gjendje të mbulojnë në
mënyrë të pavarur aktivitetet e garuesve zgjedhorë me qëllim që të kufizojnë përdorimin e
përmbajtjes së prodhuar nga partitë në lajme.
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Rekomandime të tjera
Sistemi Zgjedhor
6. Për të respektuar parimin e mundësive të barabarta, duhet të rishikohet pragu mbarëkombëtar
1 për qind për kandidatët e pavarur.
Kuadri Ligjor
7. Për të garantuar sigurinë juridike dhe administrimin efektiv të zgjedhjeve, nën rregulloret e
detyrueshme duhet të jenë në përputhje me legjislacionin parësor dhe të miratohen në kohën e
duhur.
Administrata Zgjedhore
8. Për të forcuar transparencën dhe për të shmangur çdo vonesë në administrimin e zgjedhjeve,
KQZ-ja duhet të publikojë një kalendar gjithëpërfshirës zgjedhor me afatet përkatëse, përfshirë
miratimin e akteve nënligjore, për detyrat e trajnimit dhe logjistikës.
9. Për të rritur transparencën dhe besimin e publikut, duhet të sigurohet koha dhe burimet e
përshtatshme për përgatitjen efektive dhe mundësitë kuptimplota për vëzhgimin publik dhe të
pavarur të teknologjive zgjedhore. Në rast të përdorimit të votimit elektronik në një shkallë më
të gjerë, duhet të merren parasysh aplikimi i metodave të verifikimit, të tilla si kontrollet e
kufizimit të rrezikut.
10. Për të shmangur zhvlerësimin e qëllimshëm të fletëve të votimit dhe për të rritur besimin në
procesin zgjedhor, autoritetet duhet të investojnë në programe të edukimit të votuesve, të
përshtatura për kategori të ndryshme votuesish.
Regjistrimi i votuesve
11. Për të siguruar votimin universal dhe trajtimin e barabartë para ligjit, kufizimet e bazuara në
paaftësitë mendore duhet të hiqen dhe detyrimi për të regjistruar votuesit mbi 100 vjeç duhet t’i
vendoset shtetit.
12. Autoritetet lokale duhet të sigurojnë që të gjithë votuesit të informohen në kohën e duhur për
vendin dhe kohën për shqyrtimin e listës së zgjedhësve dhe vendndodhjen e qendrave të tyre
përkatëse të votimit. Mund të merret në konsideratë njoftimi i votuesve për lëvizjen e afateve më
pranë ditës së zgjedhjeve.
Regjistrimi i kandidatëve
13. Mundësia që liderët e partive politike të garojnë në disa zona zgjedhore duhet të rishikohet
për të ruajtur parimin e barazisë.
14. Kufizimet në të drejtën e qëndrimit për ata që deportohen dhe të atyre që janë në kërkim,
fajësia e të cilëve nuk është vërtetuar nga gjykata, duhet të hiqen.
15. Në mënyrë që të garantohet siguria juridike, mund të merren parasysh rishikimet e
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dispozitave në lidhje me numrin maksimal të kandidatëve në lista dhe renditjen e kandidatëve të
gjinive të ndryshme.
Fillimi i punës së Kuvendit të Shqipërisë, e gjeti Partinë Demokratike 3, me një ekip të ri në forumet
drejtuese. Kjo parti zgjodhi anëtarët e kryesisë së re të PD, ata të Këshillit Kombëtar dhe deputetët
e PD-së në komisionet parlamentare të Parlamentit të ri, që filloi punimet të enjten, më 9 shtator
2021. Në ekipin, e ri, me të cilin kryetari i PD, Lulëzim Basha do të bëjë opozitë në 4 vitet e
ardhshme pas dy vitesh jashtë Parlamentit, nuk gjendet emrat e disa kritikëve.
Një vendim i rëndësishëm për këtë parti ishte edhe përjashtimi i deputetit Sali Berisha nga grupi
parlamentar i PD-së, pas shpalljes nga Departamenti i Shtetit të SHBA 4, si të papërshtatshëm për
t’u futur brenda SHBA-ve bashkë me familjen e tij.
Pas Kuvendit të PD-së edhe Partia Socialiste mblodhi Asamblenë Kombëtare 5 në 2 Shtator 2021,
nga e cila u zgjodhën organet drejtuese të partisë, si dhe u shpallën emrat e pjesëtarëve të rinj të
qeverisë “Rama 3”. Kryeministri Edi Rama foli për sfidat që sjell fitorja e mandatit të tretë. Në
fjalën e tij, Rama tha se e ndien veten të trazuar pas një sfide politike, si asnjëherë më parë. Ai
deklaroi ndër të tjera, se PS-ja ka nevojë për transformim nëse do që të fitojë përsëri beteja
zgjedhore dhe besimin e qytetarëve.
Prezantimi i qeverisë së re bashkë me programin e ri të qeverisë u bënë më datë 16 shtator 2021
në sesionin e ri të Kuvendit të Shqipërisë.
Diskutimet e deputetëve dhe debati i opozitës në Kuvend lidhur me programin qeverisës dhe
modelin e qeverisjes bazuar mbi rezultatin zgjedhor vijuan deri në mëngjesin e ditës së nesërme,
duke e mbyllur seancën e zgjatur me votimin e Qeverisë “Rama 3”.
Vetëm një ditë më vonë pjesëtarët e qeverisë u betuan te Presidenti i Republikës në 18 Shtator
2021. Në këtë ditë u prezantua edhe programi qeverisës 2021 – 2025 6. Kjo datë shënon edhe
fillimin e qeverisë “Rama 3”, e cila përmban edhe një risi , pasi do të hyjë në historinë e politikës
shqiptare, si qeveria me më shumë gra në përbërjen e saj.

https://pd.al/2021/07/kuvendi-kombetar-fjala-e-plote-e-kryetarit-te-partise-demokratike-z-lulzim-basha/
https://twitter.com/SecBlinken/status/1394987425395617798?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ct
wterm%5E1394987425395617798%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falbanianpost.com%2Fsa
li-berisha-zyrtarisht-persona-non-grata-ne-shqiperi%2F
https://twitter.com/USEmbassyTirana/status/1394990401292021762?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembe
d%7Ctwterm%5E1394990401292021762%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falbanianpost.com
%2Fsali-berisha-zyrtarisht-persona-non-grata-ne-shqiperi%2F
5 https://ps.al/te-reja/partia-socialiste-duhet-te-behet-perdite-e-me-shume-nje-komunitet-njerezish-qe-jeton-measpiraten-e-madhe-per-t-i-sjelle-shqiperise-drejtesi-dhe-mireqenie
6 https://polifakt.al/wp-content/uploads/2021/09/Programi-qeverises-Rama-3.pdf
3
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1.2. Situata ekonomike

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2021, sipas INSTAT është
me rritje prej 17,89%, kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2020. Ndërsa rritja e PBB-së në
tremujorin e parë 2021 krahasuar me tremujorin e parë 2020 është me rritje prej 5.53%. Në një
vlerësim të rritjes ekonomike për 6-mujorin e parë 2021, llogaritet të jetë 11.7% 7.
Ne vlerësojmë se:
- ka një konsistencë në kohë të aktiviteteve ekonomike që përfshihen në sektorë vitalë të
ekonomisë, të tillë si: energjia, uji dhe prodhimet industriale (jo bujqësore) që (a) në rastin e
sektorit elektroenergjetik janë ndikuar nga kushtet klimaterike, dhe rritja e numrit të prodhuesve
të energjisë elektrike në sektorin privat, (b) në rastin e ujit janë ndikuar nga aktivizimi i konsumit
dhe aktivizimit të sektorëve prodhues minerarë, industrialë dhe në përgjithësi përdorues të ujit,
(c) prodhimet për eksport dhe ato vendase. Mjafton të përmendim vetëm një fakt për energjinë
për të kuptuar rëndësinë e ndikimeve klimaterike në prodhimin industrial energjetik, ku sipas
Entit Rregullator të Energjisë, prodhimi i energjisë i dominuar nga HEC-et publike bashkë me
HEC-et private, gjeneruese të energjisë elektrike në Shqipëri kanë prodhuar 6 milion megavat orë
energji elektrike në 6-mujorin e parë të vitit 2021, apo 55 përqind më shumë se në periudhën e
njëjtë kohore të vitit kaluar[3]. Në këtë gjallërim ndikim të madh përbëjnë edhe eksportet dhe
importet e lëndëve të para të ndërtimit, të cilat janë me peshë në kontributin e sektorit.
- ka një vijimësi të zhvillimit të projekteve të ndërtimit në sektorin publik (me fonde buxheti direkt
dhe për projektet PPP), si dhe lejeve të ndërtimit për ndërtime civile nga sektori privat kalojnë
nivelin e mbi 4.5 milionë m² leje në periudhën 2019-2020, të cilat tashmë janë në faza zhvillimi
dhe kontribuojnë në PBB-në e 6-mujorit të parë 2021. Ndërkohë, nga këto leje ndërtimi, 1.1
milionë m² janë dhënë vetëm për 6-mujorin e parë 2021, por që në fakt pritet të zhvillohen pas 6mujorit të parë 2021, si një rezervë e mundshme për të kontribuar në vlerën e shtuar të ekonomisë.
- ka një vijimësi të aktiviteteve që i përkasin pasurive të paluajtshme, e cila lidhet me tregun e
zgjeruar tashmë edhe për të rezidentët e huaj[4] për blerjen e pasurive të paluajtshme në Shqipëri,
që është një nga ndikuesit kryesorë, krahas blerjeve nga qytetarët shqiptarë dhe emigrantët.
- ka një vijimësi të kontributit në PBB të aktiviteteve të argëtimit, të aktiviteteve financiare, si dhe
aktiviteteve të informacionit dhe komunikimit. Ndikimi kryesor në këtë vijimësi konsistente
është prej efekteve sezonale të qytetarëve, pas një periudhe dimri dhe pranvere mjaft të kufizuar
në pjesëmarrje në këto aktivitete dhe të lidhura me to. Ndërkohë, aktivitetet financiare kanë të
bëjnë me zgjerimin e tregut financiar në drejtim të shërbimeve të shtuara, por edhe rritjes së
kontributeve të detyrueshme për tu paguar si efekt i kuadrit rregullator detyrues për shërbimet
financiare bankare, si dhe të instituteve financiare dhe atyre të sigurimit. Ndërkohë, tregu i
informacionit, teknologjisë dhe komunikimit vjen në rritje pas kërkesave në rritje për shërbime të
shtuara online, si rrjedhojë e ndryshimit të shërbimit për një pjesë të aktiviteteve të kufizuara nga

7

http://www.instat.gov.al/media/9034/pbb-tr2-2021.pdf
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pandemia Covid-19, por edhe si reagim në rritje i tregut privat ndaj nismës së dixhitalizimit të
shërbimeve të sektorit publik.
Ndërkohë, bujqësia, tregtia, transporti, shërbimet ushqimore të ndikuara nga kufizimet prej
pandemisë Covid-19, shfaqin luhatje të caktuara nga tremujori i parë në atë të dytin duke
reflektuar direkt efektin që prodhon bllokimi/kufizimi i tyre në mbarë ekonominë e vendit.
Bujqësia dhe sektori i turizmit, gjithsesi kanë nevojë për një zinxhir furnizimi me kosto të ulta të
çdo hallke të tij. Kjo mbetet edhe sfida e adresimit të kostove të shtuara dhe mungesa e
koordinimit ndërsektorial 8.
Një kujdes i nevojshëm dhe transparencë është i domosdoshëm lidhur me menaxhimin e
rezervave energjetike dhe treguesit operacionalë financiarë të sektorit energjetik në
tërësi. Treguesit e kënaqshëm në eksport mund të çojnë në nivele të panjohura financat e
shoqërive publike dhe me ndikim edhe në buxhetin e shtetit për të ardhmen e harmonizimit të
kërkesës me ofertën.
Të ardhurat publike për 6-mujorin e vitit 2021 u realizuan në masën 104 % të planit të 6-mujorit.
Shpenzimet e përgjithshme publike, për 6-mujorin e vitit 2021, u realizuan në masën 95.8% të planit
të periudhës.
Në përputhje me parashikimet buxhetore dhe të indikatorëve makroekonomikë, niveli i deficitit në
muajin qershor të vitit 2021 rezultoi në rreth 29.1 miliardë lekë 9.
Eksportet bujqësore u rritën me 17 % në 6 mujorin e parë 2021.
Stoku i borxhit publik u rrit me mbi 394 milionë euro në 6-mujorin e parë, në krahasim me fundin
e vitit 2020. Gjatë vitit 2020-2021, pesha e borxhit publik vazhdon të përbëhet rreth 50% nga
monedha vendase, ndërkohë që ndiqet nga monedha Euro dhe USD10.
Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit Standard & Poor’s (S&P), në rishikimin më të fundit të saj
(30 Korrik 2021), konfirmoi për Shqipërinë vlerësimin aktual në “B+”, si dhe me perspektivë “të
qëndrueshme”.
Ndër te tjera theksohet se:
- humbjet në të ardhura, shpenzimet shtesë të lidhura me pandeminë, si dhe shpenzimet kapitale
të rritura bënë që deficiti në 2020 të zgjerohej në rreth 6.8% të PBB-së, nga 1.9% në 2019. Buxheti i
rishikuar 2021 targeton të njëjtin nivel deficiti në raport me PBB, dhe një vijimësi të shpenzimeve
kapitale të larta.

8

https://altax.al/al/lajme/814-pbb-ne-6-mujorin-e-pare-2021-me-nevojat-per-adresim

https://www.financa.gov.al/permbledhje-e-performances-paraprake-6-mujore-te-te-ardhurave-dhe-shpenzimeve/
10 https://www.bankofalbania.org/rc/doc/Raporti_per_publikim_18_08_2021_19395.pdf
9
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- ekonomia do të ringrihet gjatë këtij viti dhe parashikohet një rritje ekonomike prej 5% dhe se
deri në fund të 2021 Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) do të rikuperohet në nivelet e vitit 2019
(para pandemisë).
- deficiti fiskal, i cili u rrit fort në 2020, do të fillojë të ulet që nga 2022 dhe do të kontribuojë që
niveli i borxhit publik ndaj PBB të fillojë të ulet, ndërsa ekonomia rikuperohet dhe shpenzimet
për masat kundër pandemisë do të shuhen.
- autoritetet e financave synojnë të shfrytëzojnë çdo hapësirë fiskale për të vijuar me pagimin e
detyrimeve të prapambetura të akumuluara në vitet e mëparshme, në veçanti vëmendja ndaj
zerimit të stokut në rimbursimin e TVSH.
S&P vlerëson se raporti i borxhit të përgjithshëm të qeverisë ndaj PBB-së, pasi të kulmojë në rreth
78% të PBB-së në vitin 2021, pritet të bjerë nga viti 2022 e më tej, ndërsa ekonomia rikuperohet
dhe shuhet gradualisht efekti i masave mbështetëse 11.
Po kështu, pas një misioni të FMN-së në distancë me Shqipërinë gjatë periudhës 7-11 qershor u
deklarua se në vitin 2021 rritja parashikohet të rikthehet në 5.3 përqind si rezultat i rimëkëmbjes
së sektorëve të prekur nga pandemia si dhe vijimi të aktivitetit të rindërtimit pas tërmetit.
Sidoqoftë, pasiguria mbi perspektivën e rritjes mbetet e konsiderueshme. Inflacioni është rritur
nga çmimet më të larta ndërkombëtare të mallrave të bursës, por është ende shumë poshtë
objektivit të Bankës së Shqipërisë (BSH) dhe presionet inflacioniste kanë mbetur të ulëta 12.
Në mbyllje të misionit gjithashtu u theksua me forcë se një Strategji e shëndoshë afatmesme për
të Ardhurat duhet të miratohet dhe zbatohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Ecja përpara me
këtë reformë të kahershme duhet të ndihmojë gjithashtu në krijimin e burimeve të nevojshme për
të arritur objektivat e zhvillimit të Shqipërisë.
Reforma të tjera prioritare që duhet të ndiqen me më shumë këmbëngulje përfshijnë përmirësimin
e menaxhimit të investimeve publike dhe rritjen e monitorimit dhe menaxhimit të rreziqeve
fiskale në rritje, veçanërisht nga partneriteti privat publik, ndërmarrjet shtetërore dhe garancitë
qeveritare.
Së fundmi, ndonëse e justifikueshme menjëherë pas tërmetit, përdorimi i procedurave të
kufizuara në tenderat për rindërtim duhet të ndërpriten dhe fondet e rindërtimit duhet t’i
nënshtrohen kontrolleve adekuate të menaxhimit të financave publike.

https://www.financa.gov.al/sp-konfirmon-vleresimin-ne-b-dhe-perspektiven-te-qendrueshme-2/
https://www.monitor.al/fmn-frenoni-investimet-ambicioze-perqendrohuni-te-vaksinimi-dhe-rindertimi-pastermetit/
11
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PJESA 2
Programi Qeverisës i Partisë Socialiste bazuar te premtimet në
zgjedhjet 2021 dhe realizimi i programit të mëparshëm
Ndikuesit e përmbushjes së premtimeve të fushatës në Shqipëri përgjatë 2021 janë analizuar në
një perspektivë krahasuese. Të gjithë faktorët e tjerë ndikuese janë të barabartë në analizim dhe
ne zbulojmë në këtë analizë se premtimet elektorale që përfshihen edhe në programin qeverisës
2021 – 2025 (në vijim Programi) për të rritur shpenzimet buxhetore kanë më shumë gjasa të
përmbushen duke u nisur edhe nga analiza për qeveritë e kaluara, të cilat janë trajtuar në dy
studime paraardhëse nga ekspertët tanë. Qeveria “Rama 3”, e cila krijohet si produkt i fitores së
Partisë Socialiste të shumicës parlamentare dhe e rizgjedhur me këtë veçanti politike për herë të
dytë është përballur me një deficit buxhetor që nga momenti fillestar i qeverisjes së saj. Por, nisur
nga fakti i rritjes tashmë të deficitit buxhetor, pra si rrjedhojë edhe i borxhit publik duket se ka
më shumë gjasa të përmbushi premtimet elektorale në nivel më të lartë se në qeverisjen që ajo
sapo e përfundoi. Premtimet ka më shumë gjasa të përmbushen në fillim sesa në fund të mandatit.
Ne gjithashtu gjejmë një rritje të vogël por të dukshme në shkallën e përmbushjes së premtimeve
të fushatës me kalimin e kohës nga një qeverisje në tjetrën 13.

2.1. Programi qeverisës i bazuar te Premtimet elektorale sipas sektorëve

Në analizën e Programit për mandatin e tretë qeverisës të kryesuar nga Z. Edi Rama do të
përqendrohemi në një qartësim të orientimeve sektoriale, por edhe tendenca e përfshirjes së
premtimeve elektorale, që janë bërë nga lidershipi i Partisë Socialiste gjatë fushatës së zgjedhjeve
(25 Mars – 23 Prill 2021).
Qeveria e Republikës së Shqipërisë, në 17 Shtator 2021 ka miratuar programin e saj qeverisës
2021-2025. Në mungesë të publikimit të programit të plotë në faqen e Kryeministrisë, ne kemi
bërë publikimin e tij, sipas paraqitjes nga media online duke konsideruar si një program që e ka
burimin nga Partia Socialiste.
Ky program që përbëhet prej 42 faqesh është i organizuar në 5 drejtime kryesore dhe 18 fusha të
qeverisjes, të cilat janë përmbajtja e prezantimit që ka filluar të zbatojë drejtuesi i qeverisë bashkë

https://polifakt.al/wp-content/uploads/2021/03/PERGJEGJSHMERIA-FINANCIARE-E-PREMTIMEVE-TEPOLITIKES-SHQIPTARE-2009-2017.pdf
13
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me ekipin e përzgjedhur prej tij pas betimit të saj te Presidenti I Republikës, në datën 18 Shtator
2021. Kjo ditë është edhe fillimi i punës së qeverisë së re për 4 vitet në vijim
Programi identifikon dy prioritete afatshkurtra, (a) Rindërtim të ndërtimeve në zonat e prekura
nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019, (b) lufta me pandeminë COVID-19 dhe një prioritet afatmesëm (c)
strategjia e re për shëndetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në këtë qasje në mbrojtje të shëndetit,
i cili ka marrë rëndësi prioritare përfshihet edhe rimëkëmbja e të bërit ekonomi, e cila shihet si
një mundësi e re për të bërë ndryshe ato çfarë konsiderohen si qasje jo të përshtatshme në
mandatet e kaluara qeverisëse.
PREMTIMET ZGJEDHORE TË PS NË 2021 - PËRFSHIRJA NË PROGRAMIN QEVERISËS 2021-2025
numër
PROGRAMI
PREMTIME
Nr.
QEVERISËS Ndryshimi
Shpërndarja sipas sektorëve
PS 2021
2021-2025

Arsimi
2 Gruaja, Fëmijët dhe Rinia
3 Shëndetësia
4 Ekonomia
5 Mjedisi dhe Turizmi
6 Bujqësia
7 Politika e Jashtme
8 Energjia
9 Infrastruktura dhe Transporti
10 Lehtësi fiskale
11 Shtesa fondesh Buxhetore
12 Politikë
13 Politika sociale
14 Legalizimet dhe pronat
15 Antikorrupsioni
16 Kultura dhe Arti
17 Të tjera (rregullatore, administrata, dixhitalizimi etj.)
NUMRI GJITHSEJ
1

14
1
4
9
4
2
1
9
13
9
25
1
2
2
1
3
8
108

7
5
10
7
4
5
1
5
8
8
21
8
3
4
2
4
8
110

-7
4
6
-2
0
3
0
-4
-5
-1
-4
7
1
2
1
1
0
2

Shënim. Premtimet analitike dhe Programin te Shtojca

Nga studimi i Programit ne kemi identifikuar se në të janë përmbledhur 110 masa
konkrete/abstrakte/politika zhvillimore, për të cilat është zotuar në kuadër të programit të saj
2021-2025 qeveria “Rama 3”. Nga gjithë masat e Programit, janë futur 35 masa/veprime/politika
të reja, të pa përfshira në premtimet elektorale. Ndërsa nuk janë përfshirë 33 premtime elektorale
për masa/veprime në zbatim të politikave.
Ky ndryshim lidhet me mosrakordimin në terma, qasje analitike/përgjithshme, autorë të
ndryshëm të hartimit të premtimeve në një format të njëjtë si Programi. Në paraqitjen e platformës
së Programit duket se ka formatin e një Manifesti Politik Zgjedhor, por që duket se nuk ka
përdorur të njëjtën bazë të dhënash që ka përmbajtur Plani i Veprimit 2021-2025 i fushatës
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elektorale (pasi shikohen azhornime dhe sistemime të të dhënave dhe raportime të reja që nuk u
përfshinë në fushatën zgjedhore në të njëjtën mënyrë.
Ndërkohë, nga fushata zgjedhore deri në programin qeverisës kanë kaluar 5 muaj, kohë në të
cilën nuk ka njoftim/prezantim të politikave të reja apo ndryshime të qasjeve të ministrive.
Në fushatën zgjedhore 2021, nga zotimet në gjithë qendrat kryesore rajonale të vendit, por edhe
në zona të ndryshme të prezantimit të fushatës dhe kandidatëve u prezantuan në mënyrë të
përsëritur 108 premtime/masa/politika 14.
Edhe pse nuk u paraqitën në një Manifest Politik zgjedhor, u deklaruan nga lidershipi i lartë i PSsë, se ishin pjesë e Planit të Veprimit 2021 – 2025 15.
Premtimet e bëra në muajin e fushatës zyrtare, ku disa prej të cilave ishin deklaruar edhe pak më
herët se të fillonte kjo fushatë përfshijnë të gjithë sektorët qeverisës të kaluar dhe ato që tashmë
janë rikonfirmuar si fusha drejtimi ministeriale.
Ndër premtimet më të spikatura veçojmë:
- premtimet e përsëritura që përmblidhen në (a) rritjen e pagave të arsimtarëve, mjekëve dhe
infermierëve me 40% deri në fund të manadatit, (b) librat falas për të gjithë nxënësit e arsimit
parauniversitar, (c) rimodelimi i financimit publik për shëndetësinë dhe modernizimi i sistemit
shëndetësor, (d) mbështetja e agroturizmit jo vetëm financiarisht, (e) prodhimet shqiptare me
markën “Made in Albania”, (f) lehtësirat e normave tatimore për bujqësinë dhe agroturizmin, (g)
kthimin në eksportues neto të energjisë, (h) ujë të pijshëm 100% në 24 orë, (i) përfundimi i
projekteve të infrastrukturës rrugore dhe aeroportuale, (j) rimbursim automatik të TVSH-së, (k)
mbyllja e problemit të pronësisë në qytet dhe fshat.
- premtimet e reja të deklaruara në fushatën 2021, të tilla si: (a) krijimi i sistemit virtual të shkollimit,
digjitalizimi i sistemit parauniversitar, si dhe programi kombëtar 10 vjeçar për kodimin dhe
programi për artet dhe zejtarinë, (b) gjuha angleze që nga klasa e parë, (c) njehsimi i
universiteteve shqiptare me universitete publike europiane apo vendeve mike, (d) 100 qendra
shëndetësore e ambulanca, 4 spitale të transformuar, 10 qendra model të mjekësisë familjare,
rimodelim i pagesës së mjekëve sipas performancës, vaksinimi i popullatës kritike mbi 60 vjeç
deri Shtator 2021,(e) angazhimi për 150 mijë vende pune, (f) Shqipëria kampione e Ballkanit në
këtë dekadë për turizmin, agroturizmin dhe eksportet bujqësore, (g) rritja e pagës mesatare bruto
në 85 mijë lekë, (h) kalimi i sistemit fason në një nivel tjetër, (i) rritja e të ardhurave të
disponueshme me 20% deri në fund të mandatit, (j) reduktim i ambalazhit dhe menaxhim i
integruar i bregdetit, (k) ulje e TVSH-së për grumbulluesit në 6%, (l) dyfishimi i numrit të bagëtive
https://polifakt.al/wp-content/uploads/2021/04/BESUESHMERIA-DHE-PERGJEGJSHMERIA-FINANCIARE-EPREMTIMEVE-ZGJEDHORE-TE-POLITIKES-SHQIPTARE-NE-2021.pdf
15 http://ata.gov.al/2021/04/01/plani-i-veprimit-2021-2025-i-ps-me-prioritete-te-qarta-programi-i-pd-se-kap-ca-tekapesh/
14
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të imta, (m) grant 5 mijë euro për investime të emigrantëve në agroturizëm, (n) HEC i Skavicës
dhe gazifikimi i vendit, (o) ndërtimi i 4 aeroporteve të rinj, (p) ndërtimi i porteve turistikë në
Vlorë, Lezhë, Sarandë dhe Durrës, (q) ndërtimi i linjës së re hekurudhore me Greqinë dhe Rinasin,
(r) përfundimi i rindërtimit nga pasojat e tërmetit brenda pranverës 2022, (s) mbyllja e reformës
së fiskalizimit brenda mandatit, (t) rritja me 30% e pagave të administratës publike, (u) bonusi i
rijetëzimit për objektet kulturore, (v) zbatimi i nismës ndër rajonale “Ballkani i hapur” dhe forcimi
i vijimësisë së marëdhënieve me Kosovën.
Nga edhe sa mund të shihet në Programin Qeverisës (të detajuara premtimet dhe programi
qeverisës janë te Shtojca B.), qeveria ka tentuar një program gjithpërfshirës dhe përmbledhje të
politikave/masave kryesore.
Por, nëse bëjmë një përzgjedhje të masave të Programit Politik të Qeverisë, vërehet se në disa
sektorë ato janë më të qarta dhe të matshme (arsimi, infrastruktura, energjia, politikat sociale,
rindërtimi, lufta ndaj pandemisë Covid-19). Në sektorë të tjerë (shëndetësia, turizmi, bujqësia,
fiskale dhe buxhetore, infrastruktura e ujësjellës-kanalizime, mjedisi, industria minerare dhe
ushqimore, ekonomia publike, punësimi) janë jo të qarta, konkrete dhe të matshme.
Me fjalë të tjera, nuk janë përfshirë në program shumë masa dhe veprime në zbatim të politikave
dhe strategjive sektoriale, të cilat në thelbin e tyre nuk janë masa, por zotime konkrete :
(Programi kombëtar për kodimin, artin dhe zejet; Paketa e inovacionit; Kurset e personalizuara
për fëmijët; Programet profesionale; Rritja e pagës minimale deri 40 mijë lekë; Lehtësimi i
procedurave të rekrutimit të punësimeve të reja; Parku industrial i Lezhës; Subvencioni i
operatorëve turistikë; Muzeumet dhe qendrat e turizmit; Ulja e TVSH për grumbulluesit;
dyfishimi i numrit të bagëtive të imta; Transformimi i nënstacioneve të shpërndarjes së energjisë
elektrike; Rrjeti i ri 20 kilovolt; Teknologjia smart në matësat elektrikë; Parku i prodhimit të erës
në Lezhë; Uji i pijshëm 100% brenda vitit 2022 në zonat urbane; Rritja e buxhetit për ujin me 40%;
ndërtimi i dy aerodromeve në Gjirokastër; Ndërtimi aeroportit në Korçë; Portet e reja turistike në
Lezhë e Sarandë; Pagesa digjitale e taksave; Dyfishimi i fondit të kredive të buta për strehimin e
familjeve të reja; Zero rritje e pagës së deputetëve dhe ministrave; Asgjësimi i korrupsionit nga
shteti digjital).
Nga ana tjetër, Programi ka përfshirë/shtuar edhe zotime abstrakte :
(Edukimi fizik do të zënë një vend më të rëndësishëm në sistemin arsimor; Mbështesim çdo
sinergji të plotë mes një universiteti shqiptar dhe një të huaj publik në anglisht; Fuqizim të
kurseve të personalizuara për fëmijët; Programet profesionale do t’i çojmë në një nivel tjetër, në
bashkëpunim të ngushtë me universitetet publike dhe private dhe me aktorët e tregut;
Rimodelimi i financimit publik për shëndetësinë, modernizimin e sistemit shëndetësor;
Ndërtojmë një sistem të dhënash që garanton informacion për “shpërndarjen” dhe aksesin në
shëndetësi të popullatës, që mundëson një monitorim konstant për adresimin e pabarazive;
Nxisim inovacionin dhe rritjen e përdorimit të teknologjisë së informacionit në shëndetësi; Bëjmë
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Shqipërinë kampione të Ballkanit në këtë dekadë në turizëm, në agroturizëm dhe në eksporte
bujqësore; Kalimi i gjithë sistemit të manifakturës, që njihet si fason, në një nivel tjetër; Një
metropol Tiranë – Durrës; Lehtësim barrës tatimore dhe kompanitë do të kenë më shumë
likuiditet; Vazhdim të përmirësimit e të shtimit të marrëdhënieve me shtetin dhe lehtësirat që
biznesi i madh përfituar; Reforma në Drejtësi dhe domosdoshmëria për të konsoliduar pozicionin
e drejtësisë së re; Adresojmë pabarazinë mes kategorive të ndryshme sociale të shkaktuar nga
Pandemia, ndjekim politika të dedikuara për shtresat më të prekura të popullsisë dhe
mundësojmë rritjen e aksesit të tyre në kujdes shëndetësor e social; Rrisim numrin e grave
kryefamiljare, personave me aftësi të kufizuara, jetimëve dhe komunitetit rom e egjiptian si
përfitues prioritarë të programit social për strehimin; Zgjerojmë skemën e mbulimit të familjeve
dhe individëve në nevojë si dhe risim aksesin ndaj punësimit duke përmirësuar lidhjen me
skemat e punësimit, me shërbime të integruara për të arritur riintegrimin social të tyre në jetën
shoqërore; Asgjësojmë korrupsionin që ka të bëjë me këto marrëdhënie që zgjidhen nga shteti
dixhital; E çojmë Shqipërinë në një nivel tjetër që të jetë në një pozicion që nuk mund të kthehet
më pas; Mbrojmë interesat e gjithë shqiptarëve).
Po ashtu, në program janë përfshirë masa/veprime, të cilat përbëjnë detyrat/punët e përditshme të
qeverisë
(Do të ngremë kampusin e ri Universitetit Tiranës, si dhe do të përfundojmë kampusin e
Universitetit Bujqësor, Akademisë së Arteve, Universitetit Politeknik dhe Akademisë së Sigurisë;
4 spitale rajonale të transformuar në qendra reference diagnostikuese; Vendosja në punë e 10
qendrave model të mjekësisë familjare; Vaksinimi i popullatës kritike, personat në moshë mbi 60
vjeç dhe ata me sëmundje bashkëshoqëruese do të ketë përfunduar brenda shtator 2021;
Menaxhim i integruar i mbetjeve në tërësinë e territorit sipas Masterplanit; Riorganizim i
Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, me ligj të ri të dedikuar Menaxhimin e Integruar të Bregdetit,
si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me Bashkitë bregdetare; 16 milionë US.D në vitin
2025 për të mbështetur më shumë kultura të mbjelljes; Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet
krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022; Brenda vitit 2021, përfundimi i Rrugës së Arbrit;
30.7 miliardë Lekë, ku pjesa kryesore do të jetë për grante rikonstruksioni e rindërtimi dhe për
banesat; Ndërtimi i rrugës Kardhiq-Delvinë; 28 kantiere të reja të infrastrukturës publike do të
kenë përfunduar deri në pranverën e vitit 2022; Nisim brenda vitit punimet për Hekurudhën
Tiranë-Rinas-Durrës; Brenda vitit 2022, përfundon ndërtimi i rreth 12 mijë apartamenteve në
lagjet e reja dhe rehabilitimi i 160 shkollave; 13 mijë familjet që po trajtohen aktualisht me bonus
qiraje do të vijojnë të marrin bonusin dhe përfitimet e tjera deri në ditën që do t’u dorëzohen
çelësat e shtëpisë së re në dorë; Dixhitalizimi i të gjithë arkivave fizike për ta rritur numrin e
shërbimeve dhe për ta bërë shërbimin automatik; Ndërtojmë Parkun e Artit; Fillojmë punimet
për ndërtimin e Muzeut Hebraik Shqiptar; Përfundojmë projektin e Rijetëzimit të Amfiteatrit
Durrës).

Përgjegjshmëria financiare e Programit qeverisës 2021-2025

31

DETYRAT E MINISTRIVE SIPAS PROGRAMIT QEVERISËS 2021-2025

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale, 21%

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 13%
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 12%
Agjensi në varësi të Kryeministrit, 9%
Ministria për Punët e Jashtme dhe Europën, 8%

Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, 8%

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 5%
Ministria e Drejtësisë, 5%
Ministria e Brendshme, 3%
Ministria e Mbrojtjes, 1%

Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, 3%
Ministria e Arsimit dhe Sportit , 5%
Ministria e Kulturës, 4%
Ministri i Shtetit për Standartet dhe Shërbimet, 2%
Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin,
Ministri
i
Shtetit
për Rininë dhe Fëmijët, 2%
1%

Ministritë e mbingarkuara me detyra sipas Programit janë Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenie
Sociale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me
gjithsej 46.4% të detyrave të Programit. Ministritë me më pak detyra në Program janë Ministria e
Mbrojtjes, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Ministri i Shtetit për Standartet dhe Shërbimet,
Ministria e Brendshme me gjithsej 10% të detyrave të Programit. Ndërsa Ministër i Shtetit për
Marrëdhëniet me Parlamentin nuk ka asnjë detyrë konkrete/direkte në Program.

2.2. Realizimi i programit qeverisës 2017 - 2021

Performanca e programit politik duket se në rastin e qeverisë “Rama 2” ka arritur të jetë më
shumë në nivel vetëm kalues pak mbi mesataren e programit.
Strategjia elektorale që ka përdorur me sukses Partia socialiste ka funksionuar si një largpamësi
për të kënaqur pritshmëritë e votuesve për të ardhmen duke përdorur performancën politike dhe
qeverisëse të qeverive të mëparshme si një model krahasimi në rastin më të mirë, por edhe si një
justifikim për mosrealizimet në rastin më të keq.
Në qeverisjen 2017-2021, për herë të parë pas 3 dekadash histori politike, pas përmbysjes së rendit
politik të kaluar u krijua një qeveri e përbërë me anëtarë vetëm nga një parti politike (PS). Nga
analiza e programit të qeverise dhe realizimit të tij, konstatohet se niveli i përmbushjes nga qeveria
“Rama 2” i premtimeve të dhëna në fushatë zgjedhore rezulton një nivel prej 52 përqind me një
realizim të programit me qeverisjen paraardhëse (2013 – 2017) me 16 përqind më shumë.
Sektorët që kanë një realizim më të madh janë arsimi, bujqësia, politikat sociale dhe politikat fiskale.
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Mos përmbushjen më të madhe e gjejmë në gjithë sektorët për rritje shpenzimesh buxhetore, për
politikat e rinisë, si dhe politikat e rritjes së pensioneve.
Në një shikim të sektorëve më gjithëpërfshirës për jetën e vendit shikojmë se programi kryesisht
ka mbetur i parealizuar në një nivel që tejkalon mbi 65% të këtyre sektorëve specifikë si më poshtë.
Përmbushja e programit për punësimin nuk ka arritur të kalojë nivelin e 29.5%. Në fund të tremujorit
të dytë 2017 16, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 57.3% (628.008 të punësuar që
paguajnë kontribute sigurimesh). Ndërsa në fund të tremujorit të dytë 2021 17, shkalla e punësimit
për popullsinë 15-64 vjeç është 60.7% (692.772 të punësuar që paguajnë kontribute sigurimesh).
Një ndikim në këto të dhëna vjen nga efekti i pandemisë Covid-19, e cila për vitin 2020 ka stopuar
punësimet sipas ritmeve të parashikuara. Megjithatë, gjatë vitit 2020 18 vërehet se ritmi i rritjes së
punësimeve nuk është më shumë se ai i vitit 2018 dhe numri i të punësuarve në fund të vitit 2020
është 2% më i lartë se në fillim të vitit 2020.
Gjithsesi numri i punësimeve për 4 vite nuk është rritur më shumë se 64.8 mijë punonjës.
Në këtë krahasim merr rëndësi fakti se struktura e popullsisë ka ndryshuar në vitet 2017-2021.
Grup-mosha e popullsisë 15-64 vjeç ka ndryshuar në rënie, kur në vitin 2017 ishte sa 68.7% e
totalit të popullsisë, ndërsa në vitin 2021 është sa 68.2% e totalit të popullsisë 19.
Treguesit makroekonomikë, ALB
PBB (mld. Euro)*
Rritja e PBB
Konsumi
Investimet
Eksporti Neto
Investimet kapitale publike (mld.Euro)
Investimet kapitale publike (% PBB)
Investimet e huaja direkte (mld. Euro)
Inflacioni
Të ardhurat tatimore (% PBB)
Punësimi (%)
Papunësia (%)

2017
11,646
3.8
2.1
1.5
0.2
0.51

2018
13,258
4.1
3.1
0.7
0.2
0.64

2019
13,847
2.2
2.5
-0.9
0.6
0.61

2020**
12,874
-3.3
-3
-0.7
0.5
0.7

4.4

4.8

4.5

5.4

0.78
2
25.7
58.3
13.7

1
2.1
25.6
59.4
12.3

0.69
1.4
25.4
60.4
11.5

0.68
1.6
25
59.5
11.7

Burimi: BB, BSH, MeFE
* llogaritjet nga ALTAX
** vlerësim

http://www.instat.gov.al/media/2539/anketa-tremujore-e-forcave-të-punës-t2-2017.pdf
http://www.instat.gov.al/media/8915/anketa-tremujore-e-forcave-te-punes-t2-2021.pdf
18 http://www.instat.gov.al/media/8388/bilanci-i-forcave-t%C3%AB-pun%C3%ABs-2016-2020.xlsx
19 http://www.instat.gov.al/al/statistikat-n%C3%AB-shkolla/popullsia-e-shqip%C3%ABris%C3%AB/
16
17
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Niveli i ulët i punësimit vjen si ndikim direkt prej ritmeve të zhvillimit ekonomik 20, i cili nuk u arrit
as sipas premtimit elektoral, por as dhe sipas programit qeverisës 21.
Ndërsa rritja ekonomike nuk kaloi dot nivelin e programit, po kështu ndodhi edhe me investimet
e huaja direkte. Në premtimin elektoral, si dhe programin qeverisës për thithje të investimeve të
huaja u deklarua niveli 4.35 miliard Euro për 4 vite 22, ndërsa në qeverisjen e mëparshme (20132017) fluksi i investimeve të huaja arriti në nivelin 2.35 miliard euro 23. Nga të dhënat e cituara në
tabelën më lart, rezulton se investimet e huaja për 4 vitet e qeverisjes nuk kalojnë përtej 3.2 miliard
Euro. Megjithatë, sipas llogaritjeve tona, këto investime kanë një efekt pozitiv në ekonomi me të
paktën 7 miliard lekë, duke patur parasysh sektorët ku është investuar, si dhe efektin zinxhir në
të ardhurat tatimore.
Në të njëjtën linjë premtimi janë edhe investimet publike 24, por edhe sipas programit qeverisës, kjo
pikë e tij u realizua pjesërisht (4.8% e PBB-së).
Në programin e qeverisë 2017 – 2021, mbrojtja dhe përkujdesja sociale nuk ka zënë vend më të madh
se në qeverinë e kaluar. Nga verifikimi i alokimeve buxhetore të realizuara ato i kanë kushtuar
buxhetit 4 vjeçar 29% përqind të kostos buxhetore së premtuar/programuar. Në këtë kategori
premtimesh përfshihen edhe pikat për pensionet, të cilat nuk arritën të përmbusheshin edhe pse
ky premtim nuk është përmbushur asnjëherë nga programet e qeverive shqiptare pas viteve ‘90.

Lekë/muaj

Niveli i Pensionit, Qytet-Fshat

2017

2018

2019

2020

Pension pleqërie
Pension invaliditeti
Pension familjare
Rural

15,527
13,389
6,706

15,875
13,817
6,897

16,254
14,258
6,888

15,732
14,398
6,608

Pension pleqërie
Pension invaliditeti
Pension familjare
Burimi: ISSH

8,808
6,452
2,477

8,792
6,630
2,312

9,165
7,834
2,789

9,295
8,239
2,904

Urban

Nëse krahasojmë të dy premtimet kryesore të përkujdesjes sociale të vitit 2017, të përfshira në
programin qeverisës për pensionet: (a) Paketa e solidaritetit për pensionistët 24 miliard lekë dhe
(b) Rritje vjetore pensionesh dhe shpërblim fundviti nga 7-10 mijë lek, nga verifikimi i të dhënave

2017 – 2019 rritja mesatare 3.3% nga 4.5% e programuar nga qeveria, me ndryshimin prej 1.2 pikë përqind më pak
Përmes zbatimit të plotë të këtij programi ne synojmë një rritje ekonomike mesatare rreth 4.5 përqind për të arritur
në rreth 5.5 - 6 përqind të PBB-së në fund të mandatit (2021)
22 Dyfishim i investimeve të huaja direkte me 2 miliard euro
23 http://ndiqparate.al/?p=13048
24 Investimet publike të financuara nga buxheti i shtetit do të jenë rreth 5% e PBB-së
20
21
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të buxheteve 2017-2021 (ky i fundit është në zbatim) rezulton përmbushja në nivelin 51% të
programit qeverisës.
Kjo shihet nga niveli i pensioneve në qytet dhe fshat në tabelën më lart.
Pensioni pleqërisë në qytet deri në fund të vitit 2020 është rritur me 205 lekë/muaj (2.460 lekë/vit).
Pensioni pleqërisë në fshat deri në fund të vitit 2020 është rritur me 487 lekë/muaj (5.844 lekë/vit).
Programi për bujqësinë, si një sektor që vijon të adresohen shumë premtime edhe në fushata
zgjedhore, vërehet se sipas programit buxhetor 2017 -2021 nuk është akorduar më shumë se 35
miliardë lekë shtesë, që tregon përmbushje të programit në nivelin 19% të shumës së premtuar.
Programi për arsimin zë një vend nga më kryesorët në programin qeverisës dhe vijon si pjesë e
konsistencës së programit të qeverisë “Rama 1”, 2013 - 2017. Kur krahasojmë vlerën e premtuar
të buxhetit të llogaritur në 18.5 miliard lekë, rezulton se alokimet shtesë faktike që janë bërë në 4
vite e tejkalojnë këtë kosto të vlerës së premtimeve me 32 përqind. Fondet shtesë kanë kaluar në
pjesë të madhe për rritjen e numrit të shkollave të arsimit parauniversitar duke qenë një nga
sektorët që premtimet janë përmbushur në masë më të madhe se sektorët e tjerë
Për infrastrukturën rrugore, për mjedisin dhe turizmin Qeveria “Rama 2” shpalli paketën “1
miliard”. Ndërkohë, programi qeverisës vijon të mbulojë pjesën e shpenzimeve që janë paguar
nga buxheti në vite rutinorë duke e kaluar pjesën më të madhe të kostos së infrastrukturës rrugore
te sektori privat që ka nënshkruar marrëveshje partnershipi me qeverinë. Natyrisht, që kjo kosto
do të mbulojë hapësira fiskale në 10-15 vitet në vijim duke mos lënë shumë për të planifikuar nga
qeverisjet që do të vijnë. Megjithatë edhe pse nuk ka premtime me emërtime në fakt vlera e
premtimeve të përgjithshme, sipas analizës që ne i bëmë rezulton në 65 miliard lekë. Në fakt
aktualisht buxheti ka alokuar burime shtesë në vlerën 78 miliard lekë, por këtu përfshihen edhe
kostot e inceneratorëve. Nisur nga paqartësitë dhe të dhëna të paplota ne nuk mundemi të bëjmë
dot një krahasim të detajuar për nënkomponentët që përbëjnë infrastrukturën, por shprehemi
edhe pse me rezerva, se vlerat e premtuar janë përmbushur me shtesë buxhetore.
Kur analizojmë programin për ujësjellësa dhe rrjetin e kanalizimeve llogaritjet zënë një vlerë jo të vogël
(15 miliard lekë). Në fakt, nga krahasimi me fondet e shtesave të buxhetit për këtë sektor shikohet
se është përmbushur vlera e premtuar në nivelin e 80 përqind.
Politika fiskale e premtuar në analizën që ne bëmë është kufizuar në të paktën dy vite fiskalë, 2018
dhe 2019 duke marrë në konsideratë situatën e jashtëzakonshme të ndikuar prej bllokimit të
ekonomisë nga pandemia. Për periudhën e analizuar rezulton se politikat e zbatuara sipas
premtimeve të vitit 2017 kanë dhënë një efekt shtesë në të ardhurat e buxhetit me 6.9 miliard lekë.
Ky kontribut, është ndikuar nga rritja e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale me 9.6
miliard lekë. Në këtë rritje të lartë ka ndikuar efekti i uljes së tatimit mbi dividentin, i cili ka
favorizuar pagesat nga kompanitë e mëdha që janë rezidente në Shqipëri në kontribut vjetor prej
7.8 miliard lekë. 25 Kjo rritje e të hyrave nga ky tatim ka mbuluar deficitet edhe për TVSH dhe
25

https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=7511
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tatim fitimin. Gjithashtu edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore kanë dhënë një vlerë të
shtuar në buxhet me 5.3 miliard lekë.
Nëse analizojmë tatimin mbi të ardhurat personale pas më shumë se 6 vitesh nga fillimi i zbatimit
të mekanizmit fiskal të taksimit progresiv shikojmë se kontributi në buxhet është 16.5 miliard
lekë, ku 8 miliard lekë është kontributi vetëm nga tatimi mbi pagat. Nisur nga ky fakt buxhetor,
progresiviteti është bazuar dhe rënduar mbi pagat e punonjësve, ku më i rënduari është pjesa e
pagave të larta nga sektori privat. Natyrshëm, që ky kontribut është i rëndësishëm për të ardhurat
(të hyrat) e buxhetit, por momenti që një taksë rëndon mbi një kategori apo segment
taksapaguesish dhe nuk takson gjithë kategoritë e tjera duhet të rishikohet për një shpërndarje të
re dhe të drejtë të barrës fiskale.
Reformat kryesore te shpallura si boshte kryesore, të tilla si: reforma e ujit, reforma e tokës,
reforma e drejtësisë, reforma e energjisë, reforma e pensioneve etj. Duket se kanë probleme me
ecurinë e tyre. Në rastin më të mirë ato kanë stopuar dhe nuk po ecin sipas planifikimit (reforma
e energjisë, reforma e tokës, reforma e pensioneve). Në rastin më të keq ato ende nuk kanë filluar
apo janë në stade përgatitore (reforma e ujit).
Edhe pse shikohet se Programi qeverisës referohet te Strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale
(mbi 15 dokumente strategjike), te Programet Kombëtare, te Programet Buxhetore Afatmesme, te
Kuadri Makroekonomik Fiskale, si dhe te dokumente kombëtare, që kanë afat veprimi përtej
mandatit të një qeverisje, gjithsesi konstatohet se ato gjejnë një nivel realizimi të vogël krahasuar
me faktet e qeverisjes, që përkon me nivelin e realizimit të programeve dhe poshtë këtij niveli për
strategji të caktuara (p.sh. Strategjia Kombëtar e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030).
Mungesa e koherencës në këto dokumente vizionare për qeverisje, ka diktuar qasje të reja më të
vështira, pasi shikojmë që qeverisja pothuajse nis politika mjaft optimiste pa u thelluar te realiteti
faktik i performancës së menaxhimit të sektorit.
Për strategjitë më të rëndësishme të vendit nuk mund të ketë njëanshmëri dhe ekskluzivitet vetëm
qeveria që i miraton ato, por nevojitet një qasje që mundet të bashkojë politikën e polarizuar te
dokumentet strategjike, veçanërisht për të vlerësuar qëndrueshmërinë dhe rëndësinë e tyre. E
gjithë kjo qasje do të japë mundësinë e një stafete midis partive dhe jo një “fillimi” të ri për çdo
mandat të ri qeverisje duke ndërtuar strategjitë e reja mbi rrënojat e atyre egzistuese.
Në analizën e sektorëve më të rëndësishëm dhe që përfshijnë një pjesë të madhe të ekonomisë
dhe punonjësve, përfshirë financat publike shikohet se realizimi nuk është arritur. Përtej qasjeve
optimiste dhe që nuk tregojnë realitetin e stadit të zhvillimit të vendit në secilin sektor duhet që
të analizohet në vijimësi pengesat, mungesat dhe nevojat për të qenë në kohezion me programin
e ri 2030. Në vijim është programi qeverisës 2017 -2021, i detajuar dhe analiza 26 e realizimit të tij
zë për zë.
Në analizën e treguesve makroekonomikë (PBB, rritja ekonomike, punësimi) janë marrë në shqyrtim periudha 20172019, si dhe ecuria e tyre në 6-mujorin e parë 2021, pa harruar që viti 2020 ishte viti që frenoi dhe madje reflektoi rënie

26
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2.3. Programi qeverisës 2017 - 2021 dhe Programi qeverisës 2021-2025

Programet qeverisëse konkurrojnë me njeri-tjetrin për sa më shumë pjesëmarrje në buxhet. Në
praktikën e vendeve demokratike, kur buxhetet bëhen vetëm nga drejtuesit e qeverisë, punët në
zbatim shkojnë keq. Ministrat në shumicën e rasteve janë rrallë anëtarë të fuqishëm të kabinetit.
Mirëpo, nëse në procesin e vendimmarrjes dhe hartimin e programeve përfshihen sa më shumë
aktorë nga grupe të ndryshme sociale dhe grupe interesi dhe publikut i jepet për të dialoguar me
përfaqësuesit e qeverisë, detyrat e qeverisë shkojnë më mirë.
Në përgjithësi, programet e mirëqenies dhe infrastrukturës kanë tërheqje shumë më të madhe
buxhetore sesa programet e tjera dhe këtë e kemi vërejtur në të gjitha qeveritë e kaluara. Arsyeja
kryesore është se ato përfshijnë përfitime individuale të prekshme dhe të shpenzueshme dhe
prodhojnë grupe të fuqishme interesi për të mbrojtur dhe zgjeruar përfitimet e tyre. Për më tepër,
qeveritë kanë gjetur se zgjidhja e disa problemeve që adresohen për shtresat në nevojë dhe ato të
margjinalizuara mund të shmangë nevojën për një numër të madh ankesash nga votuesit.
Në këtë kontekst, në një analizë midis programeve qeverisëse të të njëjtës forcë politike (PS), do
të arrijmë të depërtojmë në qasjen programore të qeverisjes duke u bazuar te programi, që i ka
mbaruar afati, Qeveria “Rama 2” (2017 – 2021) dhe te programi i ri qeverisës, Qeveria “Rama 3”
(2021 2025), të cilit sapo i ka filluar afati.
PS ka qeverisur vendin në 4 vitet (2017 – 2021) pa patur nevojë të bëjë koalicion me asnjë forcë
tjetër politike/aleat politik në të gjitha nivelet e qeverisjes. Në periudhën 2013 -2017, PS ka
qeverisur vendin në koalicion me LSI. Nëse vërejmë qeverisjen e majtë për periudhën 2013 – 2021
duket se prezantohet me programe reformuese dhe politika të reja, që kanë ndërhyrë në gjithë
jetën ekonomike, sociale dhe politike të vendit, si dhe në vijimësinë e dimensioneve të
pandryshuara të politikës së jashtme.
1. Në analizimin e programit për arsimin, gruan dhe rininë, ka pika programore të përsëritura, si dhe
pika të parealizuara nga qeveria Rama 2, por të pambartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Pikë të njëjtë programi vërejmë rritjen e pagave të mësuesve me 40%, si nga Qeveria Rama 2, por
edhe nga qeveria Rama 3. Nëse nisemi nga llogaritja sasiore e dy premtimeve së bashku, duket
se rritja e pagave në fund të vitit 2025 duhet të arrijë në 80% më e lartë se në vitin 2017. Nisur nga
të dhënat e buxhetit të vitit më të fundit 2021, duket se rritja e pagës për mësuesit në qeverinë
Rama 2 është 32%, me një mungesë prej 8% rritje krahasuar me programin. Atëherë, rritja e
pritshme për qeverinë Rama 3 duhet të jetë 48% në vend të 40% rritje, pasi jemi në rastin e një
vazhdimësie të qeverisjes së mëparshme.

të tyre. Ndërsa, për analizën e projekteve dhe programeve sektoriale dhe ato buxhetore, përfshirë edhe performancën
fiskale janë marrë në analizë raportet e PBA dhe analizat buxhetore për të njëjtat periudha, por edhe tendenca e tyre
(borxhi publik, investimet, ecuria e të ardhurave, informaliteti, etj.).
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- Pika të programit të qeverisë Rama 2, të parealizuara apo të realizuara pjesërisht, të cilat nuk
janë mbartur në programin e qeverisë Rama 3 përfshijnë (Arsimi parashkollor i detyrueshëm në fund
të mandatit; Mundësim i ushqimit në shkollë dhe rritje e kohë qëndrimit; Digjitalizim tërësisht i kurrikulave
të arsimit para universitar; Çdo bashki me një shkollë profesionale për nevojat e tregut lokal; 100% e
fëmijëve romë e egjiptianë do kryejnë arsimin e detyruar). Edhe këto pika duhet të ishin një vazhdimësi
e programit të qeverisë Rama 3, si një qeverisje
2. Në analizimin e programit për shëndetësinë, të bazuar mbi premtimet zgjedhore ka pika
programore të ngjashme, si dhe pika të parealizuara apo pjesërisht të realizuara nga qeveria Rama
2, por të pambartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Ka pikë të ngjashme programi për shërbimet shëndetësore falas, përgjysmimi i kohës së pritjes në
shërbimet spitalore, si dhe pika për prioritizimin e kujdesit paliativ. Mirëpo në programin e qeverisë
Rama 3 realisht në lidhje me shëndetësinë falas përmendet vetëm në kontekstin e “Rimodelimit të
financimit publik për shëndetësinë, modernizimin e sistemit shëndetësor”. Në fakt, nga ballafaqimi mes
të dyjave duket se nuk ka një qartësim midis shërbimeve falas dhe mënyrës se si kjo do të arrihet
në mandatin e tretë qeverisës të majtë.
- Pika të programit të qeverisë Rama 2, të parealizuara apo të realizuara pjesërisht që nuk janë
mbartur në programin e qeverisë Rama 3 përfshijnë si në vijim (Brenda 2021 shqiptarët do kenë
shërbimet shëndetësore FALAS; Qeveria do të vazhdojë politikat për uljen e çmimit të barnave, duke ruajtur
cilësinë, duke rritur disponueshmërinë; Do të ngremë sistemin e gjurmimit; Qeveria do të inkurajojë
procesin e akreditimit të të gjithë spitaleve publike dhe private; Do ta bëjmë shërbimin cilësor farmaceutik
të disponueshëm në të gjithë territorin).
3. Në analizimin e programit për ekonominë, të bazuar mbi premtimet zgjedhore ka pika
programore të përsëritura, si dhe pika të parealizuara apo pjesërisht të realizuara nga qeveria
Rama 2, por të pambartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Pika e përbashkët në të programet e qeverisë Rama 2 dhe Rama 3 është përsëritja e rritjes
ekonomike mesatarisht me 4.5% gjatë 4 viteve.
Po kështu, e përsëritur është edhe pika programore në të dy programet qeverisëse (Rama 2 dhe
Rama 3) për uljen graduale e borxhit publik në 60% të PBB-së deri në fund të mandatit.
- Pika të programit të qeverisë Rama 2, të parealizuara apo të realizuara pjesërisht, por nuk janë
mbartur në programin e qeverisë Rama 3 përfshijnë (Investimet publike të financuara nga
buxheti i shtetit do të jenë rreth 5% e PBB-së).
Krijimi e 220 mijë punësimeve, si një pikë e qeverisë Rama 2, në programin e qeverisë Rama 3
nuk mbartet apo të paraqitet e modifikuar edhe pse lidershipi politik në spotet publicitare të PS
u shpreh se “Angazhohemi të krijojmë 150 mijë vende pune 27”.

27

https://www.facebook.com/PellumbiArben/posts/1163212820801198
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Ndërkohë, në programin për ekonominë, qeveria Rama 3 angazhohet për herë të parë në
“Rritjen e të ardhurave të disponueshme me 20% deri në fund të mandatit”.
4. Në analizimin e programit për turizmin, mjedisin dhe kulturën, të bazuar mbi premtimet zgjedhore
ka pika programore të ngjashme, si dhe pika të parealizuara apo pjesërisht të realizuara nga
qeveria Rama 2, por të pambartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Ka pikë të ngjashme programin për destinacionet turistike/zonat e zhvillimit turistik, si dhe pika për
markimin e turizmit. Mirëpo në programin e qeverisë Rama 3 realisht në lidhje me brandimin
përmendet vetëm në kontekstin e “Paketës unike kombëtare për promovimin ndërkombëtar të
destinacioneve, paketë në të cilën shteti shqiptar do të investojë 10 milionë Euro çdo vit”. Në fakt, në
programin e qeverisë Rama 2 prezantohet se “Shqipëria do të krijojë brandin e vet dhe do ta bëjë atë sa
më unik. Ky brand do të promovohet me inteligjencë dhe me mjete inovative; me spote të reja vjetore që do
të nxisin kureshtjen për zbulim të destinacioneve të panjohura”. Nga ballafaqimi mes të dyjave duket
se ndoshta ka një orientim të politikës për turizmin të modifikuar tashmë, por që ka nevojë të
reflektohet në strategjinë sektoriale dhe dokumentet e tjera kombëtare të lidhura me to.
- Pika të programit të qeverisë Rama 2, të parealizuara apo të realizuara pjesërisht dhe nuk janë
mbartur në programin e qeverisë Rama 3 përfshijnë (Alpet Shqiptare - Një destinacion i bazuar në
ecjen në mal (trekking), kjo e lidhur me natyrën, aktivitetin dhe turizmin sportiv; Do të instalojmë pajisje
monitorimi të ndotësve të ajrit në 12 qytetet kryesore në vend; Edukimi masiv me art e kulturë; Prioritet
do të marrë kombinimi i turizmit kulturor me agro-turizmin përmes programit të Rilindjes Rurale që do të
synojë restaurimin e qendrave historike të fshatrave; Do të promovohen itinerare të reja turistike me
karakter kulturor si “Rrugët e besimit”, korridoret e vjetra historike dhe tregtare).
5. Në analizimin e programit për bujqësinë, të bazuar mbi premtimet zgjedhore ka pika programore
të ngjashme, ndërsa pikat programore të parealizuara apo pjesërisht të realizuara nga qeveria
Rama 2 janë të mbartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Ka pikë të ngjashme programin për mbështetjen me financim nga programi IPARD dhe mbështetjes
financiare buxhetore. Në programin e qeverisë Rama 2 ka pikë specifike të programit (“Rritja e
produktivitetit në fermat e mëdha do të vazhdojë të mbështetet me më shumë se 7.8 miliardë lekë të siguruara
nga programi IPARD; Në katër vitet e ardhshme do të financohen në zonat rurale rreth 25.5 miliardë lekë
në mbështetjen e sektorit bujqësor, në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat rurale, mbështetjen
e fermerëve dhe rritjen e aksesit në tregje”. Por, edhe në pikat e programit të qeverisë Rama 3 vijon
konsistenca për financimet duke u shprehur se “Do të garantojmë aksesin në programin IPARD III me fond
financimi 166 milionë Euro; 16 milionë US.D deri në vitin 2025 për të mbështetur më shumë kultura të
mbjelljes; 70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave
kombëtare të mbështetjes).
- Pika të programit të qeverisë Rama 2, të parealizuara apo të realizuara pjesërisht dhe që nuk
janë mbartur në programin e qeverisë Rama 3 në sektorin e bujqësisë nuk ka.
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Kjo pjesë e programit vlen të përmendet si një qasje pozitive dhe kujdesin e hartuesve, të cilët
ndryshe nga sektorët e tjerë kanë mbajtur parasysh, si dokumentin strategjik dhe politikat
kombëtare, por edhe vijimësinë e tyre.
6. Në analizimin e programit për energjinë, të bazuar mbi premtimet zgjedhore ka pika programore
të ngjashme, si dhe pika të parealizuara apo pjesërisht të realizuara nga qeveria Rama 2, por të
pambartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Ka pikë të ngjashme programin për investimet në gjenerim, transmetim dhe shpërndarje të energjisë,
si dhe investimet në gazifikimin e vendit. Në programin e qeverisë Rama 2 ka pikë specifike të
programit në lidhje me detajet e vlerave të investimit për gjenerimin, transmetimin dhe shpërndarjen.
Ndërsa në programin e qeverisë Rama 3 këto të dhëna jepen vetëm në formën e përgjithshme, pa
detajuar asnjë vlerës, kosto apo pa treguar se çfarë do të ndodhë me investimet e pakryera
plotësisht nga programi i qeverisë Rama 2 (për detaje shih te Shtojca C.).
- Pika të programit të qeverisë Rama 2, të parealizuara apo të realizuara pjesërisht dhe nuk janë
mbartur në programin e qeverisë Rama 3 përfshijnë (Integrimin e tregut energjetik me tregun e
Kosovës dhe atë rajonal; Objektivi për eficencën e energjisë është reduktimi me 6.8% i konsumit të energjisë
dhe të ardhurat e pritshme për ekonominë kombëtare nga kursimi i energjisë do të jenë rreth 14.6 miliardë
lekë; portofoli i investimeve 4-vjeçare në naftë dhe gaz; kapacitetet prodhuese e tregtuese të produkteve të
biokarburanteve; roli rregullator i AKBN; ristrukturimin e kompanisë publike AlbPetrol sh.a.; projektet e
gazsjellësit Adriatiko-Jonian (IAP), gazsjellësit Shqipëri-Kosovë; ringjallja e industrisë së hekur-nikelit,
duke kaluar nga fazat e zbulimit drejt asaj të shfrytëzimit, si dhe ciklin e mbyllur në mineralet e kromit,
ferrokromit dhe bakrit).
Në ballafaqimin e programit për energjinë vërehet se vendi i një programi të detajuar në qeverinë
Rama 2 është zënë nga një program, që përfshin pika të punës së operatorit të shpërndarjes së
energjisë duke lënë pa zhvillime të nevojshme të programeve të ardhme të sektorit të energjisë.
Në programin e qeverisë Rama 3 nuk ka referencë të qartë të strategjisë së energjisë, si dhe të
planit të rimëkëmbjes, të cilët janë dy dokumente bazë reference për performancën e sektorit.
7. Në analizimin e programit për infrastrukturën dhe transportin, të bazuar mbi premtimet zgjedhore
ka pika programore të ngjashme, si dhe pika të parealizuara apo pjesërisht të realizuara nga
qeveria Rama 2, por të pambartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Ka pikë të ngjashme programin për shtrirjen e shërbimit të furnizimit të ujit të pijshëm, projektet
aeroportuale, si dhe projekte hekurudhore. Në programin e qeverisë Rama 2 uji i pijshëm është
programuar të arrijë një mbulim të 75% të vendit, ndërsa në programin e qeverisë Rama 3 ky
mbulim është programuar në nivelin 100%. Por, në rastin e mosrealizimit të programit në
qeverinë Rama 2 duket se është një objektiv shumë larg mundësive reale kohore dhe buxhetore
për të arritur këtë pikë ambicioze.
- Nuk ka pika të programit të qeverisë Rama 2, të parealizuara apo të realizuara pjesërisht dhe që
nuk janë mbartur në programin e qeverisë Rama 3.
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Kjo qasje programore për infrastrukturën dhe transportin tregon se prioriteti kryesor i qeverisë
Rama 3 vijon të jetë pikërisht zhvillimi gjithëpërfshirës i infrastrukturës. Megjithatë, edhe pas
mbulimit të një pjese prej më shumë se 60% të projekteve të ndryshme të infrastrukturës me
financime nëpërmjet PPP-ve, duket se gjithë projektet për rrugët, portet, hekurudhën, aeroportet
të programit qeverisës Rama 2 (Thumanë-Kashar/Vorë; By-pass -et Lezhë dhe Tiranë; Zhvillimin e
trekëndëshit tranzit Hani i Hotit –Durrës – Maqedoni e anasjelltas; Korridori Adriatiko – Jonian; Lidhjen
e linjës mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, duke e futur rrjetin hekurudhor në kontekstin e një rrjeti
rajonal të transportit hekurudhor; Transformimin e Porteve të Durrësit, Shëngjinit dhe Vlorës si porte
referencuese rajonale; Infastrukturën aeroportuale në jug të vendit) janë mbartur për tu zhvilluar në
programin qeverisës Rama 3.
Kjo pjesë e programit duket se është pika më e fortë ku mbështetet filozofia e zhvillimit të vendit,
si dhe që garanton një referencë të fortë për vijimësinë e paraqitjes së qeverisë si një përmbushëse
të premtimeve.
8. Në analizimin e programit për politikat fiskale dhe buxhetore, të bazuar mbi premtimet zgjedhore
nuk ka pika programore të ngjashme, si dhe nuk ka pika të parealizuara apo pjesërisht të
realizuara nga qeveria Rama 2, por të pambartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Nuk ka pikë të ngjashme midis pikave të programit të qeverisë Rama 2 me pikat e programit të
qeverisë Rama 3. Në të vërtetë, ngjashmëria duket jo me pikat programore, por me vendosjen si
politika fiskale për nxitjen e sektorit bujqësor dhe agroturizmit të gjithë atyre politikave që
prezantohen se do të bëhen nga programi i qeverisë Rama 3, kur në fakt ato tashmë janë në proces
zbatimi (TVSH zero për Makinat bujqësore si në import ashtu dhe brenda vendit; 27 zëra doganorë të
peshkimit; Rrjetat, anijet, pajisjet elektronike, frigoriferët, motorët e anijeve etj. në bordin e anijeve të
peshkimit, të trajtuara si furnizime bordi; Tarifa zero për regjistrimin dhe vaksinimin e detyruar të
blegtorisë; Blerja e gazoilit nga anijet e peshkimit me 0 akcizë, 0 taksë karburant dhe 0 taksë karboni; Tatim
fitimi 5% për Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor; Tatim fitimi 5% për sipërmarrjet IT). Nga ky
konstatim në ballafaqimin jo vetëm të dy programeve, por edhe legjislacionit fiskal në fuqi,
rezulton se ky është një lapsus që ka nevojë të korrigjohet në programin e qeverisë Rama 3. Nga
ana tjetër, nevojitet që politika fiskale të reflektojë seriozitetin dhe analizën e përshtatshme, për
të rritur nivelin e përgjegjshmërisë në raport me detyrat e veta).
- Nuk ka pika të programit të qeverisë Rama 2, të parealizuara apo të realizuara pjesërisht dhe që
të jenë mbartur në programin e qeverisë Rama 3.
Duket se politika fiskale dhe ajo buxhetore në qeverinë Rama 3 janë në shërbim të infrastrukturës,
fiskalizimit, rritjes së pagave në administratën publike, shpenzime me një rritje modeste për
politikat e mbështetjes sociale, duke mos harruar fondet për rindërtimin e zonave të prekura, si
dhe edhe rritjen e pensioneve në nivele minimale që përveç indeksimit të përvitshëm, që ka
detyrim çdo qeveri është programuar shtesë prej 5% në vit. Kjo politikë tregon, se burimet e
buxhetit do të jenë të planifikuara drejt pagesave për faturat e projekteve të infrastrukturës dhe
transportit, si dhe drejt një rritje të moderuar të shpenzimeve për edukimin.
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9. Në analizimin e programit për politikat sociale, të bazuar mbi premtimet zgjedhore nuk ka pika
programore të ngjashme, ndërsa gjithë pikat e parealizuara apo pjesërisht të realizuara nga
qeveria Rama 2, nuk janë të mbartura në programin e qeverisë Rama 3.
- Nuk ka pikë të ngjashme midis pikave të programit të qeverisë Rama 2 me pikat e programit të
qeverisë Rama 3.
- Pikat e programit për politikën sociale të qeverisë Rama 2 shihen se në tërësi nuk kanë gjetur
realizim të plotë në asnjë prej drejtimeve të tyre. Ndërkohë, pika të tilla si (“Programi i ndihmës
ekonomike do të zëvendësohet nga programi “Mbështetje për riintegrim”; Dëmshpërblimin e plotë të ish-të
përndjekurve politikë) janë përfshirë në programet e qeverisë Rama 3 që (“Adresojnë pabarazinë mes
kategorive të ndryshme sociale të shkaktuar nga Pandemia duke ndjekur politika të dedikuara për
shtresat më të prekura të popullsisë dhe mundësojmë rritjen e aksesit të tyre në kujdes shëndetësor e
social; Zgjerimin e skemës së mbulimit të familjeve dhe individëve në nevojë si dhe risim aksesin ndaj
punësimit duke përmirësuar lidhjen me skemat e punësimit, me shërbime të integruara për të arritur
riintegrimin social të tyre në jetën shoqërore).
Gjithsesi, programi social në buxhetin e shtetit përmblidhet në financimin e të prekurve nga
tërmeti dhe ndihmës simbolike për pagesën fillestare për banim për familjet e reja.
Një pikë e re në programin e qeverisë Rama 3 është në “Subvencionimin me pagesë me çerdhet dhe
kopshtet private, për subvencionimin e pagesës”.
Nisur nga kjo mbartje e pikave programore ministeriale, por me raste edhe shkëputje të disa
programeve nga një qeveri te tjetra (përveç bujqësisë dhe infrastrukturës) është e nevojshme që
të bëhet një qartësim nga secila Ministri, që i ka fushë mbulimi detyrat e parealizuara në qeverinë
Rama 2 duke prezantuar masat/veprimet/sqarimet, se si do të vijojë më tej realizimi i tyre dhe si
do të monitorohen nga publiku këto programe në kuadër të transparencës dhe llogaridhënies
ndaj qytetarëve.
Të detajuara pikat programore ballafaquese të qeverisë Rama 2 dhe Rama 3 i gjeni te Shtojca C.
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PJESA 3
Ndikimet buxhetore të programit qeverisës 2017 - 2021
dhe 2021 -2025
3.1. Ndikimet buxhetore të programit qeverisës 2017 – 2021
Qeveria Rama 2 hyri në zyra në 13 Shtator 2017, pas ceremonisë së betimit të ministrave të rinj
dhe Kryeministrit. Me fillimin e detyrës, qeveria trashëgoi një borxh publik në nivelin sa 70.12%
e PBB-së. Nëse shtrihemi në periudhën, kur filloi qeveria Rama 1, borxhi i trashëguar në vitin
2013 ishte sa 65.53% e PBB-ë dhe vetëm 1 vit më vonë, kur u zbuluan borxhe të cilat nuk ishin
përfshirë në llogaritë e buxhetit, borxhi publik në 2014 ishte sa 70.03% e PBB-së.
Nëse ndjekim ecurinë e këtij treguesi të rëndësishëm të miradministrimit të parasë publike
vërejmë, se në 4 vitet e qeverisë Rama 1 borxhi publik jo vetëm nuk u ul, sipas programit
qeverisës, por madje u rrit me 0.09% të PBB-së.
Nëse vijojmë të ndjekim ecurinë e borxhit publik, në 4 vitet pasuese, që i përkasin qeverisë Rama
2, gjithashtu vërejmë një rritje të nivelit të tij në raport me PBB-në. Por, nëse ndalemi në këtë
periudhë 4-vjeçare qeverisje deri në vitin 2019, shikojmë një nivel borxhi publik sa 66.22% e PBBsë. Ndërkohë, në fund të vitit 2020 niveli i borxhit publik u rrit me 11.62% të PBB-së duke shkuar
në nivelin sa 77.85% e PBB-së.

Borxhi publik dhe ecuria 2017 -6m.I 2021 (% PBB)
70.12%

-2.3%
2017

67.65%

-2.47%
2018

77.85%
66.22%

-1.43%
2019

Borxhi publik (% PBB)

11.63%
2020

75.67%

-2.18%
6m.I 2021

Ndryshimi (vit me vit)

Në vijimësi të ndjekjes së ecurisë kohore të borxhit publik, duket se qeveria Rama 3 e fillon
detyrën me një nivel të borxhit sa 75.67% e PBB-së (shih grafikun). Për të qartësuar kapacitetet
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fiskale për uljen e borxhit në 8 vite të qeverisjes së majtë, shihet se në vitet më të mira fiskale
borxhi publik nuk është ulur (nga viti në vit) me më shumë se 2.47%.
Në vijim të kësaj logjike që bazohet në të dhënat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë,
konstatojmë se programi qeverisës Rama 2 nuk kishte mundësi fiskale për të arritur objektivin e
programit qeverisës për uljen e borxhit publik në nivelin sa 60% të PBB-së edhe sikur të mos
ndodhte situata e jashtëzakonshme ekonomike dhe financiare e shkaktuar prej pandemisë së
Covid-19. Ndërsa në fund të vitit 2019, treguesi i borxhit publik shënonte nivelin sa 66.22% e PBBsë. Ulja e tij me 6% për 1 vit e 4 muaj është e pamundur të ndodhë, në kushtet kur rritja ekonomike
u zbeh 28 dhe treguesit e tjerë fiskalë, të ndikuar prej saj nuk arritën dot të bënin më shumë nga sa
u arrit në 3 vitet e para të qeverisë Rama 2.
Nisur nga analiza e përmbledhur që kemi bërë për koston e programit qeverisës konstatojmë
se mungesa e llogaritjeve të efekteve buxhetore është një problem që duhet të adresohet nga
partitë që marrin mandatin për të qeverisur në kuadër të transparencës dhe përgjegjshmërisë,
përsa lidhen me administrimin e fondeve publike. Në mungesë të kësaj llogaritje është edhe
ky angazhim që përfshihet në raport, me synimin e një orientimi të publikut për llogaritë e
buxhetit dhe ndikimi i tyre në borxhin publik, si tregues i qartë i administrimit të mirë të
shpenzimeve publike dhe të hyrave buxhetore.
Në tërësinë e programit të qeverisë Rama 2, në lidhje me shpenzimet shtesë sipas premtimeve
elektorale, llogaritet një kosto buxhetore që ka ndikuar në një barrë në buxhetin e shtetit vit për
vit sa 0.8% të PBB-së. Ndikimin më të madh në këtë rritje të kostos buxhetore e kanë patur
shpenzimet për infrastrukturën rrugore, shpenzimet për projektet për edukimin, për pagat e
administratës dhe pensionet, shpenzimet për ujësjellës-kanalizimet dhe infrastrukturën e
mbetjeve me një ndikim te borxhi sa 0.6% e PBB-së.
Për vitet fiskale 2017 - 2021 29, rezulton se politikat fiskale të zbatuara prej qeverisë Rama 2, sipas
premtimeve të vitit 2017 kanë dhënë një efekt shtesë në të ardhurat e buxhetit në fund të vitit 2020
me 9.2 %, ku ndikimi prej efektit të pandemisë Covid 19 regjistron një rënie të të ardhurave
tatimore në 2020/2019 me – 5.5%. Rritja mesatare e të ardhurave tatimore për vitet fiskalë 2017 –
2019 është 4.9%. Ndikimin e shikojmë në vitin fiskal 2017 me një rritje të tyre me 7.8% në krahasim
me vitin fiskal 2016.
Politikat e qeverisë për taksimin progresiv ndaj të ardhurave personale nga puna kanë patur
ndikimin më të madh pozitiv, me një rritje të tyre për 2017 -2021 me 15%, përjashtuar vitin fiskal
2020 me rënie prej 27% më pak se 2019, por gjithsesi 4.8% më i lartë se viti i parë (2017) i qeverisë
Rama 2. Në këtë rritje të lartë ka ndikuar efekti i uljes së tatimit mbi dividentin, i cili ka favorizuar
pagesat nga kompanitë e mëdha që janë rezidente në Shqipëri në kontribut vjetor prej 721% të të
ardhurave të tatimit mbi të ardhurat personale.
Kjo rritje e të hyrave nga ky tatim ka mbuluar deficitet edhe për rezultatin negativ 4-vjeçar të
TVSH dhe rezultatin minimal 4-vjeçar për tatim fitimin (+1.2% rritje), taksat nacionale (+0.6%
28
29

Rritja e PBB ne vitin 2018 ishte 4.1% dhe ne vitin 2019 ishte 2.2% (BSH)
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Treguesit-analitik-fiskal-DHJETOR-2020-02.03.2021.pdf
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rritje). Këto tre tatime përfshihen në analizën e politikës fiskale, pasi qeveria Rama 2 ka zhvilluar
debate të ndryshme në mbrojtje të taksave për karburantin (taksat nacionale), TVSH-së, si dhe
rritjes së tatim fitimit për bizneset e mesme dhe uljes deri në përjashtim për bizneset e vogla dhe
të vetëpunësuarit.
Performanca e TVSH-së ka rezultuar me ulje 0.3% në periudhën e qeverisë Rama 2. Rritje e
performancës vërehet në vitin fiskal 2017 dhe 2018, respektivisht me 6.2% dhe 2.8% shtim të
ardhurash. Nga viti 2019 dhe në vijim në vitin 2020 ka ulje të të ardhurave nga TVSH,
respektivisht me -7.7% dhe – 1.6%. Edhe pse kemi politika fiskale lehtësuese për bujqësinë,
peshkimin, agroturizmin, informatikën, hotelerinë, vijimësi të përjashtimeve për edukimin, për
shëndetësinë, si dhe lehtësi të aktiviteteve të tjera duket se politika fiskale për TVSH-në është me
efekte negative për të ardhurat tatimore. Kjo performancë ka nevojë për analizë nga qeveria dhe
grupet e interesit. Por ne mendojmë se ka një ndikim të madh në politikën aktuale mungesa e
konsistencës dhe organizimit të veprimeve të koordinuara ndaj evazionit, si dhe shtrembërimi,
që krijon në treg politika e përjashtimeve dhe uljeve favorizuese sektoriale të normave të TVSH.
Kontributet e sigurimeve shoqërore, si pjesë e një politike fiskale në funksion të
mirëadministrimit rezultojnë se kanë mbajtur performancë në rritje për 4 vite (+23.5%), si pasojë
e zgjerimit të bazës së kontribuuesve. Viti 2020 ka dhënë një ndikim me -0.9% ulje të kontributeve
në krahasim me vitin paraardhës. Po kështu edhe kontributet shëndetësore kanë mbajtur
performancë pozitive për 4 vite (+19.1%).
Politika fiskale në 4 vitet e qeverisë Rama 2 ka një impakt pozitiv në të ardhurat lokale, për sa lidhet
me tatimin e pasurisë, pas reformës për ndryshimin e mënyrës së taksimit të ndërtesave. Të
ardhurat nga taksa e pasurisë (ndërtesat) në 4 vitet (2017-2021) janë rritur me 9.4%, ku viti 2020
regjistron një rënie të të ardhurave me -1.6%. Por, nëse performanca për të ardhurat nga kjo taksë
krahasohen me 4 vitet e qeverisë Rama 1, vërehet se në qeverinë Rama 2 ka një rënie të madhe të
performancës tejet pozitive që ka dhënë edhe riorganizimi territorial prej vitit 2015. Në 4 vitet e
qeverisë Rama 1, rritja e të ardhurave është 73.8% më e lartë. Në këtë krahasim nevojitet një
analizë specifike nga ekspertë të sektorit publik dhe privat, për të adresuar çfarë ka funksionuar
mirë dhe çfarë nuk duhet të vijojë të zbatohet më tej në respekt të zbatimit të politikës fiskale të
programit qeverisës.
Ndërkohë, programi qeverisës për mbështetjen financiare nga buxheti për pushtetin vendor në 4 vitet
e qeverisë Rama 2 regjistron rritje me 18.5%, ku viti 2020 ka ndikuar me -8.2% rënie të transfertave
të buxhetit. Ndërsa, rritja më e madhe e transfertave në 4 vite regjistrohet në vitin elektoral 2019
(zgjedhjet për pushtetin vendor) me +13.3% më shumë se viti 2018 (apo sa transfertat e buxhetit
për dy vite bashkë, 2017+2018).
Programi qeverisës për rritjen e pagave të administratës publike, në ballafaqimin me treguesit fiskalë
të buxhetit për vitet 2017 -2021 rezulton të jetë zbatuar me rritjen e fondit të pagave për gjithë
administratën me +12.8%, ku ndikimi nga viti 2020 është +0.3%. Rritje e pagave për punonjësit
publikë të sektorit të edukimit regjistrohet në +32%. Po kështu, rritja e pagës për punonjësit
publikë të sektorit të shëndetësisë regjistrohet në +40%, por kjo pikë e programit u zbatua vetëm
në muajt e fundit të qeverisë Rama 2 (nga viti 2021) dhe nuk është përfshirë në llogaritjen më lart,
pasi viti fiskal 2021 nuk llogaritet vetëm për 4 muaj.
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Premtimet për mbrojtjen dhe përkujdesjen sociale 30 kanë një rritje për vitet 2017 -2021 me +25.6% (+
4.4 miliard lekë). Në matjen e alokimeve shtesë të realizuara nga buxheti, ato kanë kushtuar sa
55.5% përqind e programit qeverisës Rama 2, pa përfshirë transfertat për pensionet.
Programi për papunësinë ka një shtesë buxhetore +73.3%, në vlerë absolute prej 192 milionë lekë.
Transferta e buxhetit për këtë shtresë shoqërore në 4 vite është mesatarisht 520 milion lekë, duke
patur rënie e krahasuar me qeverinë Rama 1, më së shumti për arsye të programit për riintegrim,
i cili ende nuk ka hyrë në funksionim sipas programit të qeverisë Rama 2.
Programi për ndihmën ekonomike ka një shtesë buxhetore +19.8%, ku viti 2020 ka një shtesë 18.9%
më të lartë se viti 2019. Transferta e buxhetit për këtë shtresë shoqërore në 4 vite është mesatarisht
21.4 miliard lekë. Në ballafaqim me programin qeverisës, në të cilin prezantohet se “Programi i
ndihmës ekonomike do të zëvendësohet nga programi “Mbështetje për riintegrim”, konstatojmë se nuk
është përmbushur
Programi për kompensimin e ish-të përndjekurve politikë ka një pakësim të fondeve buxhetore -36.9%,
ku viti 2020 ka një pakësim me -16.6% më pak se viti 2019. Transferta e buxhetit për këtë shtresë
shoqërore në 4 vite gjithsej është 5.5 miliard lekë dhe mesatarisht është 1.37 miliard lekë. Në
ballafaqim me programin qeverisës, ku premtohet mbyllja e këtij detyrimi të buxhetit ndaj kësaj
shtrese shoqërore deri në vitin 2021, mendojmë se është përmbushur nga qeveria Rama 2 në
nivelin 75% të kostos së programit.
Në llogaritjen më lart nuk përfshihen edhe programi qeverisës për pensionet 31, i cili nuk u
përmbush më shumë se 44% edhe pse ky premtim nuk është përmbushur asnjëherë nga asnjë
qeveri që ne kemi analizuar për përmbushjen e premtimeve të pensioneve.
Premtimet për sektorin e bujqësisë, si një segment me pika specifike në programin qeverisës që
vijojnë ti adresohen shumë pika edhe në programin e qeverisë Rama 3, vërehet se edhe pse është
premtuar të shpenzohen më shumë se 35 miliardë lekë shtesë, fakti i burimeve shtesë nga buxheti
arrin deri në 73% të shumës së premtuar. Një rol të caktuar me ndikim kanë shërbyer fondet e
mekanizmit të IPARD (0.2% e PBB-së). Në treguesit e buxhetit të shtetit për secilin nga vitet në
harkun kohor 2017-2021, vërehet se pesha e investimeve kapitale për sektorin e bujqësisë është
mesatarisht sa 0.3% e PBB-së, ku gjithë totali i buxhetit për sektorin e bujqësisë është mesatarisht
sa 0.6% e PBB-së.
Premtimet për arsimin zënë një vend nga më kryesorët në premtimet e përfshira në programin
qeverisës dhe vijon si pjesë e konsistencës së premtimeve të vitit 2013. Kur krahasojmë vlerën e
premtuar të buxhetit të llogaritur në 18.5 miliard lekë, me alokimet shtesë faktike që janë bërë në
4 vite, rezulton se shtesat buxhetore e tejkalojnë këtë kosto të vlerës së premtimeve me 32 përqind.
Alokimet shtesë kanë kaluar në pjesë të madhe për rritjen e numrit të shkollave të arsimit

Pagesa e Papunësisë, Ndihma Ekonomike, Kompensimi i ish-të përndjekurve politikë
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Treguesit-analitik-fiskal-DHJETOR-2020-02.03.2021.pdf
31 https://financa.gov.al/programi-buxhetor-afatmesem-ne-vite-2/
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parauniversitar duke qenë një sektor, ku premtimet janë përmbushur në masë më të madhe se
sektorët e tjerë.
Për infrastrukturën rrugore, për mjedisin, urbanizimin dhe turizmin, pas fushatës së vitit 2017 qeveria
“Rama 2” shpalli në programin qeverisës Paketën “1 miliard”. Ndërkohë, programi qeverisës
vijon të mbulojë pjesën e shpenzimeve që janë paguar nga buxheti në vite rutinorë duke e kaluar
një pjesë të madhe të detyrimeve të infrastrukturës rrugore te sektori privat (në 2020 llogariten sa
11.6% e PBB) që ka nënshkruar marrëveshje partnershipi me qeverinë 32. Natyrisht, që kjo kosto
do të shpërndahet në buxhetin e shtetit, si detyrim vjetor në 3 - 15 vitet në vijim duke mos lënë
shumë hapësirë buxhetit për të planifikuar për qeverisjet. Vlera e përgjithshme e programit
qeverisës, sipas llogaritjeve që ne i bëmë bazuar te treguesit buxhetorë rezulton në 65 miliard
lekë. Në fakt, aktualisht buxheti ka alokuar në 4 vite burime shtesë në vlerën 78 miliard lekë, por
këtu përfshihen edhe kostot e inceneratorëve dhe planeve urbane dhe projekteve të
infrastrukturave portuale e telekomunikacionit. Nisur nga të dhënat jo të detajuara në
dispozicion, ne nuk mundemi të bëjmë dot një krahasim të detajuar për nënkomponentët që
përfshihen për infrastrukturën. Shprehemi me rezerva, se vlerat e pogramuara janë përmbushur
me alokimet shtesë buxhetore.
Kur analizojmë programin për ujësjellësa dhe rrjetin e kanalizimeve llogaritjet zënë një vlerë jo të
vogël në premtimet zgjedhore të partive të koalicionit (15 miliard lekë). Në fakt, nga krahasimi
me fondet e alokimeve të buxhetit për këtë sektor shikohet se është përmbushur vlera e premtuar
në nivelin e 80 përqind.

3.2. Ndikimet buxhetore të programit qeverisës 2021 - 2025

Nga angazhimet më të mëdha financiare që Socialistët kanë marrë gjatë fushatës zgjedhore janë
fatura e rindërtimit të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i Nëntorit 2019, faturat e infrastrukturës,
si dhe rritja e pagave për mësuesit, mjekët dhe infermierët të cilat minimalisht e rritin presionin
fiskal ndaj buxhetit të shtetit me të paktën 2% të PBB-së. Të tre këto grup shpenzimesh përbëjnë
80.9% të totalit të shpenzimeve shtesë, si pasojë e aktivizimit të programit qeverisës Rama 3, në
mbajtje të premtimeve të fushatës zgjedhore gjatë fillimvitit 2021.
Programi qeverisës, nuk i ka përfshirë më shumë se 46% të premtimeve specifike të deklaruara
nga lidershipi kryesor i PS-së gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 25 Prillit 2021. Premtimet e
pa përfshira në program janë pjesë e punës rutinë dhe projekte buxhetore në proces
planifikimi/zbatimi. Këto premtime i ka zëvendësuar me programe të reja, të cilat kanë qenë në
procese të ndryshme të zhvillimit të tyre në secilën nga ministritë e kabinetit qeveritar Rama 2.
Nga ky këndvështrim i pozicionimit të programit qeverisës, duket se hartuesit e tij kanë hequr
pjesët e detajuara në premtimet për infrastrukturën dhe transportin, për arsimin, për
32
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shëndetësinë, për ekonominë, për kulturën, për bujqësinë, si dhe për energjinë (të cilat janë me
ngjyrë të zezë te Shtojca B.) për ti zëvendësuar me të reja, por që në shumicën e tyre e përfshijnë
logjikën e premtimit, si dhe kanë një orientim më elektoral.
Ndikimi i buxhetit nga programi qeverisës Rama 3, bazuar te premtimet zgjedhore në tërësinë e
tij, i shton shpenzimeve të buxhetit një faturë vjetore te 65.7 miliardë lekë dhe me një efekt në të
hyrat e buxhetit te 4.8 miliardë lekë. Nisur nga llogaritja midis tyre, ndikimi në buxhet është me
efekt negativ prej 60.9 miliardë lekësh 33.
Premtime të deklaruara nga lidershipi i PS-së, të tilla si: “Angazhohemi të krijojmë 150 mijë vende
pune, apo Nga kjo reformë (e fiskalizimit) synohet rritja me 30 % e të ardhurave në PBB” nuk janë
përfshirë në llogaritjet e ndikimeve në buxhet, për arsye të paqartësisë së implikimit të tyre në
kohë dhe në vlerë.
Ndërkohë, në llogaritjet e paraqitura në tabelë janë përfshirë edhe pjesë të premtimeve në
fushatën zgjedhore, që janë hequr për tu zëvendësuar me pika programi që i përmbledhin
premtimet e detajuara në projekte konkrete (infrastrukturë, edukim, shëndetësi, bujqësi, kulturë).
NDIKIMI VJETOR NË BUXHET I PROGRAMIT QEVERISËS, SIPAS PREMTIMEVE ELEKTORALE NE 2021

Programi sipas sektorëve 2021
Arsimi, Gruaja dhe Rinia
Shëndetësia
Ekonomia
Mjedisi dhe Turizmi
Bujqësia
Energjia
Infrastruktura dhe Transporti
Fiskale dhe buxhetore
Politika sociale
Të përgjithshme
Kultura dhe Arti
TOTALI

NDIKIMI VJETOR NGA ZBATIMI (MLD. LEKË)
Shpenzime

Të hyra fiskale

Defiçiti*

-11.9
-5.1
-1.5
-2.0
-0.8
-2.5
-18.2
-1.7
-18
-2.3
-1.8
-65.7

1.1
1.3
1.5

-10.8
-3.8
0
-1.95
-0.4
-1.3
-17
-3.8
-18
-2.3
-1.6
-60.9

0.4
1.2
1.2
-2.1

0.2
4.8

*llogaritjet nga ALTAX

Në llogaritjen e efektit në buxhet për sektorin e arsimit, gruas dhe rinisë nga ndikimi i financimeve
shtesë sipas programit përfshijnë rritjen e pagave për mësuesit me 40% deri në fund të mandatit,
duke e llogaritur efektin për 4 vite. Efekti i rritjes së pagës në të hyrat buxhetore është llogaritur
për shtesën mbi pagat egzistuese sipas tipit të arsimit (9-vjeçar dhe i mesëm) duke marrë si
referencë përjashtimi për tatimin mbi pagën, nivelin minimal prej 40 mijë lekë/muaj. Ndikimi
tjetër për financimet shtesë është llogaritur nga pikat që kërkojnë alokime nga buxheti, ku efekt

Një pjesë e madhe e pikave të programit qeverisës janë parashikuar si detyra në PBA, por në llogaritjen tonë ne kemi referuar
vetëm ato që janë përtej parashikimit buxhetor dhe përkojnë me dimensionet e programit qeverisës Rama 3 (janë llogaritur shtesat).
Këto llogaritje nuk parashikojnë asnjë fatkeqësi natyrore, apo ndikime të konjukturave të çmimeve nga tregjet
ndërkombëtare
33
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të dukshëm kanë premtimi për librat falas për të gjithë nxënësit e arsimit para-universitar,
kampuset universitare, ndërtimi i shkollave për fundin e mësimit me dy turne, si dhe financimi
për universitetet për afrimin e studimit me vendet e BE.
Në llogaritjen e efektit në buxhet për sektorin e shëndetësisë nga ndikimi i financimeve shtesë sipas
Programit kemi përfshirë rritjen e pagave për mjekët dhe infermierët me 40% deri në fund të
mandatit, duke e llogaritur edhe efektin për 4 vite. Efekti i rritjes së pagës në të hyrat buxhetore
është llogaritur për shtesën mbi pagat egzistuese, njësoj si sqaruar paragrafin më lart. Ndikimi
tjetër për financimet shtesë është llogaritur nga pikat programore, që kërkojnë alokime nga
buxheti, me efekt të madh në shpenzimet që do të parashihen të shpenzohen për qendrat
shëndetësore dhe ambulancat e rehabilituara, për spitalet rajonale dhe 10 qendrat model të
mjekësisë.
Në llogaritjen e efektit në buxhet për ekonominë (edhe pse nuk janë përfshirë në tabelë efektet e
llogaritura nga angazhimi për 150 mijë vende pune për 4 vite), ne pas kryerjes së llogaritjeve na
rezulton se nëse ky numër punonjësish të rinj do të jetë pjesë e tregut të punës dhe konsumit
parashihen efekte që arrijnë në një kontribut mesatar në PBB me 1% të saj për çdo vit, prej rritjes
së konsumit të brendshëm (kërkesës për mallra dhe shërbime), por edhe kontributit në të hyrat e
buxhetit me të paktën 1.2 miliard lekë në vit. Gjithsesi, edhe llogaritja e premtimit për rritje të
pagës minimale viti pas viti deri në 40 mijë lekë është një tjetër llogaritje e munguar në tabelën e
efekteve më lart, por ne kemi llogaritur se kjo masë do të ketë ndikim në uljen e kontributit të
tatim fitimit në buxhet, si pasojë e rritjes së shpenzimeve të bizneseve nga rritja e pagës minimale,
por kemi llogaritur edhe efektin e rritjes së konsumit të brendshëm, për arsye të rritjes së
disponibilitetit të një sasie lekësh në duart e të paktën mbi 430 mijë punonjësve aktualë me pagë
minimale. Efekti në buxhet nga llogaritja e të hyrave të munguara të tatim fitimit, me përfitimin
e TVSH-së nga rritja e konsumit duket se pothuajse neutralizojnë njëra-tjetrën. Ndërkohë, “Ngritje
e fashës me disa shkallë më shumë, duke e çuar tatimin 23% mbi pagën 250 mijë lekë/muaj”, si dhe “...Fond
kreditimi prej 10 milionë Euro për manifakturën” janë llogaritur me efektet e tyre si financime shtesë
nga buxheti aktual.
Në llogaritjen e efektit në buxhet për sektorin e mjedisit dhe turizmit nga ndikimi i financimeve
shtesë sipas programit janë përfshirë efektet nga paketa unike kombëtare për promovimin, por
edhe për premtimet e tjera që implikojnë dhe janë parashikuar si detyra në PBA, por jo në
dimensionet e programit qeverisës Rama 3 (janë llogaritur shtesat).
Në llogaritjen e efektit në buxhet për bujqësinë nuk janë përfshirë në tabelë efektet e llogaritura
nga ulja e TVSH-së në 6% për grumbulluesit. Megjithatë, sipas llogaritjeve na rezulton se nëse ky
reduktim i TVSH-së do të zbatohet, atëherë efekti vjetor në të hyrat e buxhetit është 250 milion
lekë më pak. Ndërkohë, në efektet e llogaritura si vlerë e shtuar në ekonomi në me të paktën 15
miliard lekë në vit nga rritja e eksporteve bujqësore deri në 600 milionë US.D në 4 vitet e ardhme.
Një pasojë me efekte pozitive në buxhet nga vlera e shtuar e eksporteve është edhe më shumë të
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hyra buxhetore me 0.4 miliardë lekë në vit. Ndërsa, efektet në buxhet nga financimet shtesë për
të mbështetur bujqësinë dhe agrobujqësinë janë llogaritur si ndikim negativ në buxhet.
Në llogaritjen e efektit në buxhet për energjinë janë llogaritur vetëm ndikimi në ekonomi nga dy
investimet madhore, (a) në HEC Skavicë dhe (b) në TEC-in e Vlorës për gazin e lëngshëm. Rritja e
vlerës së shtuar në ekonomi llogaritet minimalisht me të paktën 75 miliard lekë/4 vite (afër 1% e
PBB-së në vit). Nisur nga kjo llogaritje e vlerës së shtuar, sipas një analize të kryer nga ekspertët
tanë bazuar mbi treguesit ekonomikë dhe fiskalë në periudhën 2010 -2019 në Shqipëri, rezulton
se për çdo rritje të vlerës së shtuar sa 1% e PBB-së jep efekt me 1.36% rritje të të ardhurave tatimore
gjithsej 34.
Në llogaritjen e efektit në buxhet për infrastrukturën dhe transportin janë llogaritur ndikimet në
ekonomi nga investimet në infrastrukturën e ujësjellës kanalizimeve, në infrastrukturën aeroportuale, si
dhe në atë rrugore kryesisht të filluara në mandatin e kaluar qeverisës. Një investim që kapërcen
vlerën e investimeve në të gjitha sektorët është ai për Portin e Durrësit me vlerën e planifikuarderi 2
miliardë Euro (për 4-6 vite) pas marrëveshjes së bashkëpunimit me Qeverinë e Emirateve të Bashkuara.
Rritja e vlerës së shtuar në ekonomi llogaritet minimalisht me të paktën 64.5 miliard lekë/vit (sa
0.8% e PBB-së në vit). Nisur nga kjo llogaritje e vlerës së shtuar, është llogaritur një efekt prej 0.3%
rritje të të ardhurave tatimore vjetore gjithsej. Ndërkohë, për investimet në infrastrukturë me
financime nga buxheti i shtetit, duke përfshirë edhe financimet sipas ecurisë së PPP-ve është
llogaritur se arrijnë në 18.2 miliard lekë në vit.
Në llogaritjen e efektit në buxhet për politikat fiskale, ne kemi llogaritur efektet duke u bazuar te
dy ndikime të mëdha në të ardhurat buxhetore dhe në financimet buxhetore. Njëri nga ndikimet
është përjashtimi i tatimit për pagat nën 40 mijë lekë në muaj, si dhe rritja deri në 30 % e të ardhurave në
PBB nga reforma e fiskalizimit. Efekti në të hyrat buxhetore është rezultantja që vjen nga të dy
politikat fiskale dhe llogaritet në minus 2.1 miliard lekë në vit (nga momenti kur fillojnë nga
zbatimi). Efekti tjetër është i ndikuar nga financimi buxhetor i rritjes me 30% të pagave të
administratës publike. Efekti në shpenzimet buxhetore është 1.7 miliard lekë në vit (nga momenti
kur fillon zbatimi).
Në llogaritjen e efektit në buxhet për politikat sociale nga ndikimi i financimeve shtesë sipas
programit janë përfshirë efektet nga paketa për ndërtimin e rreth 12 mijë apartamenteve në lagjet e
reja dhe rehabilitimi i 160 shkollave, por edhe për premtimet e tjera, si: Subvencionimi me pagesë me
çerdhet dhe kopshtet private. Efekti vjetor në shpenzimet e buxhetit është vlera 18 miliard lekë (të
paktën për dy vitet e para) e ndikuar më së shumti nga paketa e rindërtimit. Efekti i vlerës së
shtuar është përfshirë te infrastruktura.

Edhe pse kjo llogaritje mund të ketë kontestime, ne pranojmë logjikën e ecurisë së ekonomisë, investimeve dhe të ardhurave
tatimore në këtë hark kohor, për të arsyetuar mbi të dhënat e disponuara se kjo referencë afrohet me faktet e periudhës.
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Në llogaritjen e efektit buxhetor për premtime që lidhen me tematika që mbulohen nga
institucionet e pavarura, si dhe nga kultura, ndikimi i financimeve shtesë sipas programit janë (a)
në drejtim të investimeve për objekte kulturore të parashikuara edhe në PBA, por që tejkalojnë
kufirin e parashikuar, pasi programi parashikon zgjerim të tyre duke shtuar shpenzimet e
buxhetit në vlerën 1.8 miliard lekë në vit, si dhe (b) në drejtim të krijimit të një shteti dixhital në të
gjitha shërbimet, drejtësisë, mbrojtjes dhe sigurisë me një efekt vjetor shtesë në shpenzimet e buxhetit
prej 2.3 miliard lekë.

3.3. Besueshmëria e përmbushjes së Programit qeverisës 2021 – 2025 bazuar te
parashikimet strategjike buxhetore-fiskale 35

Partitë u kanë bërë premtime votuesve gjatë fushatave elektorale dhe pastaj i kanë synuar
përmbushjen e disa prej premtimeve, nëse kanë hyrë në zyrat e qeverisë pas zgjedhjeve. Provat e
përmendura në referenca të ndryshme të përgatitura nga ne, por edhe nga studiuesë të tjerë në
vend, tregojnë se partitë veprojnë sipas këtij parimi deri në një shkallë të konsiderueshme. Partia
Socialiste, që ka mbajtur postet ekzekutive pas zgjedhjeve të vitit 2013 dhe deri më sot, në
përgjithësi ka arritur të përmbushë përqindje në rritje të programit, ndonjëherë përqindje më të
larta, se edhe vetë qeverisja e saj e mëparshme (2017 krahasuar me 2013). Në këtë pjesë ne do të
paraqesim një qasje lidhur me mënyrën më të drejtë të angazhimit të buxhetit dhe politikave të
tij në funksion të besueshmërisë së përmbushjes së premtimeve zgjedhore, si pjesë e programit
qeverisës nisur nga parimet e buxhetimit me vlerë të drejtë 36, i cili përfaqëson një masë më
gjithëpërfshirëse të kostos për aktivitetet e qeverisë sesa masa e kërkuar sipas ligjit aktual të
buxhetit.
Përdorimi i vlerës së drejtë varet nga angazhimet politike që merr qeveria. Nëse do të vlerësonim
besueshmërinë e programit qeverisës, atë duhet ta lidhim me fizibilitetin e tij, nëse kostot e
premtuara mund të programohen dhe përfshihen me saktësi në dokumentin buxhetor, si një qasje
transparence dhe llogaridhënie. Kjo lloj qasje e re politike vlen pasi nga përdorimi i vlerës së
drejtë mund të përcillet edhe informacion shtesë dhe domethënës në lidhje me kostot dhe efektet
buxhetore të programeve qeverisëse, që në tërësinë e tyre tejkalojnë ligjet e buxhetit mbi të cilat
jemi referuar në studimin tonë.
Programi qeverisës llogaritet që ndikon llogaritë e buxhetit, (a) me një rritje të ardhurash tatimore
vjetore me të paktën sa 1.5% të të ardhurave tatimore aktuale, si dhe (b) me një rritje shpenzimesh
buxhetore vjetore me të paktën sa 12% e nivelit aktual të shpenzimeve gjithsej. Një ndikim në
performancën fiskale me këto vlera, e rrit deficitin fiskal të paktën sa dyfishi i nivelit të tij në vitin

35
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http://www.instat.gov.al/media/8364/income-and-living-condition-2019.pdf
https://www.cbo.gov/system/files/2021-07/57264-Fair-Value-Budgeting.pdf
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2020. Nisur nga këto efekte aspak të mundshme për tu realizuar, nevojitet që të zbatohet edhe
korigjimi i programit qeverisës, vit pas viti, sipas qasjes së vlerës së drejtë.
Së pari, le ta nisim me përcaktimin e kostos së drejtë për borxhin publik. Ky tregues shumë i
rëndësishëm i performancës fiskale të qeverisë ka mënyrat e tij të raportimit dhe ato janë të
miratuara në aktet përkatëse të ligjit të buxhetit, por edhe aktet nënligjore që formatojnë mënyrën
se si menaxhohet borxhi publik. Në mënyrë që angazhimi i programit qeverisës për ulje të tij deri
në fund të vitit 2025 deri në nivelin sa 60% të PBB-së, qeveria mundet që krahas raportit periodik
të arrijë që të deklarojë brenda tij një shtojcë, apo një format më vete, ku votuesit të arrijnë të
kuptojnë ecurinë e tij dhe si është në raport me premtimin.
Stoku Borxhit Pubklik/PBB - Ndryshimi vit me vit, 2005 -2020
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Në grafikun më sipër, në lidhje me borxhin publik shikojmë se niveli i tij poshtë 60% të PBB-së në
15 vitet e fundit ka qëndruar deri në vitin 2012. Pas këtij viti borxhi publik është rritur për të
qëndruar në fundin e vitit 2019 në nivelin 66.2%. Pas rritjes së kreditimit për financimin e buxhetit
me marrjen borxh në tregjet financiare ndërkombëtare (nëpërmjet Eurobondit), niveli i borxhit në
fund të 6-mujorit të parë 2021 është 75.67%.
Në periudhën 2005 -2020, borxhi publik është shoqëruar me ulje-ngritje të shpeshta. Në
periudhën 2005 – 2011, borxhi publik pas luhatjeve që e kanë shoqëruar është rritur me vetëm 2
pikë përqind. Në periudhën 2012 – 2014, borxhi u rrit deri në nivelin 70%. Prej vitit 2014 2016,
borxhi publik është rritur dhe ulur përsëri dhe në fund të vitit 2017 është pothuajse i njëjtë me
nivelin e tij në 2014. Nga periudha 2017 – 2019, borxhi është ulur rreth 1.9% në vit. Ndërkohë,
situata fiskale buxhetore e vitit 2020 e rriti borxhin publik përtej kufijve historikë duke arritur
rekordin sa 77.8% e PBB-së (11.6 përqind rritje vetëm për 1 vit).
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Në ballafaqim me angazhimin e programit qeverisës për ulje të tij deri në 60% në fund të vitit
2025, llogaritet se nëse do të vijojë performanca fiskale e periudhës 2017 -2019, të qeverisë Rama
2, atëherë borxhi publik nuk mund të ulet më shumë se 7% - 8% (≥ 68% të PBB). Ky ritëm i uljes
së borxhit nuk i afrohet dot angazhimit të programit për nivelin e borxhit 60%, pasi deficiti
buxhetor nuk duhet të kalojë 2% të PBB-së 37. Në vitin 2020, deficiti buxhetor është sa 6.5% e PBBsë (afër 105 miliard lekë), ndërsa në fund të 8-mujorit 2021 është sa 1.8% e PBB 38. Kjo nënkupton
një nivel të shpenzimeve publike jo më të lartë se 4% deri 7% në raport me nivelin e të ardhurave,
me synimin për të ruajtur nivelin e deficitit buxhetor minimalisht deri në 2% të PBB-së.
Duke ju referuar kësaj llogaritje e thjeshtë, qeveria duhet të angazhojë burimet e veta për të
sqaruar dhe azhornuar performancën e saj vit pas viti, për një konsultim publik përtej atij që është
formalizuar deri më sot, në kuadër të detyrimit të saj për transparencë, llogaridhënie dhe rritje të
përgjegjshmërisë ndaj qytetarëve për një rritje të besueshmërisë së tyre ndaj qeverisjes duke u
bazuar te qasja e vlerës së drejtë dhe korrektimin e angazhimit.
Së dyti, e vijojmë analizën për të qartësuar vlerën e drejtë të disa treguesve makro, që nevojiten
për t’ja referuar buxhetit për të plotësuar angazhimet e programit qeverisës në përmbushje të
premtimeve elektorale.
Me një nivel rritje ekonomike në periudhën 2017 – 2019 (nën nivelin mesatar 4.5% të premtuar),
investimet në ekonomi, si nga fondet publike, por edhe nga fondet e huaja nuk arritën dot të
realizohen në masë të plotë. Në kushtet, kur treguesi mesatar i rritjes ekonomike në 4 vitet e fundit
(pa përfshirë 2020) është 3.3%, atëherë objektivi prej 4.5% për periudhën 2021 -2025 është i
arritshëm nëse do të plotësohen gjithë premtimet për investimet në infrastrukturën aeroportuale,
infrastrukturën rrugore, turistike dhe investimet në sektorët e dedikuar të ekonomisë. Ky target
është i besueshëm, nëse reformat e stopuara, si dhe reforma të reja do të fillojnë të jetësohen që
në vitin e parë të qeverisë Rama 3, duke patur një plan veprimi të plotë dhe të qartë bashkë me
buxhetimin e bazuar te vlera e drejtë.
Nga efekti pozitiv i investimeve varet edhe një pjesë e performancës fiskale të të ardhurave
tatimore, të cilat janë premtuar, që si efekt i fiskalizimit do të synohen të arrijnë deri në fund të
vitit 2025 sa 30% e PBB. Aktualisht, të ardhurat tatimore janë sa 25% e PBB-së. Pra një rritje me 5
pikë përqind do të thotë një rritje e tyre mesatare prej 20 miliard lekë në vit. Një e ardhur tatimore
në këto vlera absolute kërkon të paktën, një rritje ekonomike me të paktën edhe 3% deri 4% më
të lartë nga niveli aktual prej 2.2%.
Së treti, ndërsa angazhimet e premtimeve të programit qeverisës mundet të kërkojnë një nivel
dialogimi me gjithë kapacitetet brenda dhe jashtë vendit, për arritjen e një niveli qartësimi të
ndikimeve në buxhet, nevojitet që vetë qeveria Rama 3 të marrë disa nisma ligjore, por që kanë
ndikim në politika buxhetore për një të ardhme më të sigurt për shtresat në nevojë. Këto shtresa
25 – 28 miliard lekë me vlerën aktuale të tij
Në Qershor 2021 qeveria e ndryshoi buxhetin e shtetit duke zgjeruar deficitin buxhetor në 120.5 miliardë lekë nga
108.7 miliardë ose rreth 10.6 %.
37
38
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kanë të domosdoshme tu tregohet një perspektivë e sigurt dhe më e mirë cilësisht nga ajo deri më
sot. Pavarësisht programit të rëndësishëm në qasjen e tij “Kujdesi për të moshuarit dhe qytetarët në
nevojë”, duket se nuk ka mjaftuar për tu bërë i zbatueshëm.
Qeveria Rama 3 duhet të angazhohet zyrtarisht një reformim të nevojshëm të skemës funksionale
të pensioneve, pavarësisht indeksimit dhe zbatimit të bonuseve me efekt sa 5% rritje pensionesh.
Ky mandat duhet të shpallë zyrtarisht minimumin jetik, pasi është mjaft i nevojshëm të krijojë
simbiozën me programin për zbatimin e skemës së riintegrimit në vend të ndihmës ekonomike.
Por procesi ka nevojë për më shumë transparencë dhe sinqeritet.
Qeveria e ka përdorur llogaritjen e minimumit jetik për të ndryshuar pagën minimale, e cila në
fakt nuk reflekton thjesht zhvillimin ekonomik dhe hapësirën fiskale, por është edhe një rritje e
detyruar e tij, në varësi të ndryshimit të minimumit jetik.
Së katërti, përmbushja e premtimeve nuk kalon në asnjë filtër të shoqërisë civile, pavarësisht
egzistencës së konsultimit publik, i cili ka mbetur në nivele të ulëta përdorimi. Në praktikën e
përditshme monitorimi i buxhetit bëhet nga një grup institucionesh. Ndërkohë, monitorimi i
përmbushjes dhe kostimit të secilit premtim mbetet një detyrë e vështirë dhe me pak solidaritet
midis organizatave të shoqërisë civile në funksion të qytetarëve. Në përgjithësi, të gjithë palët që
duhet të ishin dialoguesit me qeverinë për politikat e saj dhe shprehen në forma të ndryshme se
ka një mungesë të theksuar të dialogut me qeverinë, përgjatë tetë viteve të qeverisjes nuk kanë
treguar konsistencë dhe solidaritet mes tyre, pasi kërkesat e tyre jo vetëm nuk janë dëgjuar, por
mbi të gjitha nismat janë marrë pa një konsultim të sinqertë.
Së pesti, qeveria duhet të ketë një reflektim më të thellë pas pandemisë, duke iu bashkuar trendit
të zhvillimit rajonal dhe evropian, si dhe mësimeve të nxjerra për t’u zhvilluar ndryshe
ekonomikisht. Në modelin e qeverisjes së saj duhet të ndryshojë mënyra e përfshirjes në
diskutime të rëndësishme dhe me orientime të ndryshimeve strategjike, të grupeve të interesit,
që janë realisht përfaqësuesit e interest publik, duke përjashtuar komunikimet informale dhe
dialogun me vetveten.
Tema të rëndësishme që i shërbejnë qëllimit të rritjes së performancës fiskale, si: Lufta ndaj
evazionit fiskale shikohet se janë të papërfshirë në programin e qeverisë Rama 3. Por edhe lufta
ndaj korrupsionit, si dhe beteja të tjera që kërkojnë maksimalizimin e gjithë faktorëve dhe
aktorëve për adresimin shterues të problematikave duket se nuk kanë pajtueshmëri me modelin
e komunikimit si deri më sot. Një temë dhe forum me rëndësi, në një format të ri pjesëmarrje dhe
aktivizimesh do të ishte analiza e programit sipas sektorëve nisur nga strategjitë dhe PBA e KMF
etj.. Thënë në një mënyrë përgjithësuese të gjithë komenteve të palëve të interesuara për
komunikim dhe adresim të problemeve specifike, kërkohet nga qeveria që të jetë shumë më
konkrete se çfarë do të bëjë ndryshe nga ajo që ka bërë.
Agjencitë e qeverisë duhet zhvillojnë vlerësime për qëllime të ndryshme në një proces të
ngjashëm/paralel me buxhetin: Zbatimi i buxhetit; Vlerësimet e kostove (vlerësimet e efekteve të
premtimeve mbi shpenzimet, të ardhurat dhe deficitin); Parashikimet e shpenzimeve dhe deficitit
sipas ligjit aktual; dhe Parashikimet e borxhit sipas ligjit aktual.
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PJESA 4
Kabinetet qeveritare 2013 – 2021 dhe strukturimi ministrive në
Kabinetin 2021-2025
Është e qartë se shumica e qytetarëve e sheh mosmbajtjen e premtimeve, veçanërisht ato të dhëna
gjatë zgjedhjeve, si dhe realizimin e programeve qeverisëse si një realitet të pamundur, nisur nga
ndodhitë dhe produktiviteti negativ i politikës në pozicionimin më të keq dhe të disfavorshëm
për vendin tonë në raport me vendet fqinje. Mund të thuhet se nëse premtimet elektorale/
programet qeverisëse të politikanëve do të ishin të zbatueshme ligjërisht, politikanët do të
detyroheshin të flisnin të vërtetën dhe tu përmbaheshin atyre nga frika e penalizimit të ligjit. Por,
nga ana tjetër momenti i krijimit të qeverisë dhe ndarja e detyrave në Kabinetin qeverisës është
edhe një ndarje përgjegjësish që shtrihet edhe mbi ministrat. Megjithatë, përgjegjësia për
përfshirjen e premtimeve në detyrat e ministrive dhe kërkesa e llogarisë për realizimin e tyre ka
qenë dhe vijon të jetë një përgjegjësi e shpërndarë në aspektin politik, moral dhe pak ose aspak
ligjor.
Sidoqoftë, do të ishte e pamundur të kërkohej me anë të forcës së ligjit përgjegjësia ligjore e
premtimeve zgjedhore/programit qeverisës, për arsye të formatit dhe procedurave të sistemeve
tona qeverisëse dhe ligjore. Arsyeja kryesore është se premtimet zgjedhore/programi qeverisës
duhet të jenë të zbatueshme para gjykatës, pra nënkupton që gjyqtarët do të ishin de facto
mbikëqyrësit e funksionimit të Qeverisë dhe Parlamentit. Në fakt, ky sistem nuk është i
aplikueshëm në Shqipëri, por edhe në mjaft vende të tjera përreth dhe në Europë. Pra, do të ishte
e pamundur ti bësh politikanët përgjegjës ligjërisht për premtimet e tyre elektorale/programin,
për shkak të faktit se ndarja e pushteteve ka qenë dhe vijon të jetë pjesë e sistemeve qeveritare
dhe ligjore në zbatim, sepse shërben si një garanci për të kundërshtuar abuzimin e pushtetit nga
ata që e kanë atë.
Në këtë kontekst, studimi jonë synon të sjellë në vëmendje dhe për diskutim fakte nga deklaratat
politike, duke i ilustruar me kompozimin e kabineteve, për të treguar një këndvështrim të nivelit
të përgjegjshmërisë dhe raportit me nevojën e realizimit të programit.

4.1. Kabinetet qeveritare dhe ndryshimet në fushën e mbulimit të premtimeve

Në fushatën zgjedhore 2017 dhe 2021, premtimet elektorale u vërejtën se ishin të centralizuara
dhe asnjë përfaqësues i lidershipit partiak nuk artikuloi premtime jashtë kontekstit të artikuluar
të premtimeve nga lideri i partisë. E gjithë kjo qasje nuk mund të konsiderohet një autoritet i
tepruar i liderit të partisë, por në këtë rast lidershipi partiak është i motivuara për të përhapur
premtimet e centralizuara, pasi publiku do t'i kushtojë më shumë vëmendje veprimeve të tyre në
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lidhje me këto premtime, si dhe nga ana tjetër jo i gjithë lidershipi partiak i PS është i përfshirë në
programet qeverisëse ministeriale. Kjo vëmendje çojë në ndikime më të mëdha elektorale si
rezultat i linjës së qëndrueshme të një premtimi (duke patur parasysh se e kundërta për partitë
shqiptare ka ndikim në ndëshkimin e tyre për shkeljen e premtimeve aty ku janë madhore, p.sh..
çështje pronësie) në krahasim me premtime periferike për të cilat votuesit nuk janë në dijeni.
Në funksion të kësaj qasje të re në fushatat zgjedhore, konstatojmë se kanë ndikuar edhe në
krijimin e disa strukturave ministrore të mëdha, në qeverinë Rama 2 dhe Rama 3.
Nga ana tjetër, krijimi i disa ministrive të reja, buron nga ky vullnet i udhëheqësit të partisë, i cili
që në momentin e fushatës, nëpërmjet kësaj qasje orienton edhe fushat e mbulimit të ardhëm, në
rast se fitohen zgjedhjet.
Në diagramë shikojmë se qeveria Rama 1 përbëhet nga 19 Ministri, ku 3 prej tyre janë ministri pa
portofol. Qeveria Rama 2 e ka ngushtuar numrin e ministrive në 15, duke shtuar një ministri më
shumë pa portofol. Po kështu, qeveria Rama 3 ka ruajtur të njëjtin numër ministrish, duke ruajtur
të njëjtin numër të ministrive pa portofol, por që dy ministri janë hequr nga Kabineti duke u
krijuar dy ministri të reja, më pranë programit qeverisës, bazuar në premtimet zgjedhore.
Ministritë 2009 - 2013

Ministritë 2013 - 2017

Ministritë 2017 - 2021

Ministritë 2021 - 2025*

Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme

Ministria e Financave

Ministria e Financave

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria për Punët e Jashtme dhe Europën

Ministria për Punët e Jashtme dhe Europën

Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës Ministria e Tregtisë dhe Zhvillimit Ekonomik
Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Ministria e Jashtme
Ministria e Integrimit
Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Jashtme
Ministria e Integrimit
Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Drejtësisë

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Drejtësisë

Ministër i Punëve Publike, Transporteve dhe
Telekomunikacionit

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë
Ministria e Shëndetësisë
Ministër i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve
të Barabarta

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

Ministria e Mjedisit
Ministër i Arsimit dhe Shkencës
Ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Ministër Shteti për Inovacionin

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale

Ministri i Turizmit dhe Mjedisit

Ministri i Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Mjedisit
Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës

Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me
Parlamentin

Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me
Parlamentin

Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Ministri i Shtetit për Rindërtimin
Ministër i Shtetit për Diasporën

Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Ministre e Inovacionit dhe Administratës
Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin
Ministër i Çështjeve Vendore

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët
Ministri i Shtetit për Standartet dhe Shërbimet
* https://ps.al/te-reja/partia-socialiste-duhet-te-behet-perdite-e-me-shume-nje-komunitet-njerezish-qe-jeton-me-aspiraten-e-madhe-per-t-i-sjelle-shqiperise-drejtesi-dhe-mireqenie

Nëse shikojmë diagramën ku paraqiten në vijimësi përbërjet e katër qeverive nga viti 2009 deri
2021, vërehet se:
-

Ministri që mbulojnë linjën e integrimit, tregtisë, ekonomisë, energjetikës, infrastrukturës,
transporteve, punësimit, politikave sociale, mjedisit, turizmit, shkencës, sporteve, rinisë,
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-

-

-

-

-

inovacionit janë në ulje dhe ngritje nga njëra qeveri te tjetra, ku në qeveri të ndryshme
edhe janë asimiliuar brenda ministrive të reja në nivele politik bërje më të ulta (nivel
drejtorie). Më konkretisht i përmendim dhe në vijim .
Ministria e Punëve publike, prej vitit 2013 u shndërrua në Ministri Zhvillimi Urban dhe
prej vitit 2017 në Ministri Infrastrukture.
Ministria e Shkencës, prej vitit 2013 nuk egziston më në nivel ministrie.
Ministria e Tregtisë prej vitit 2017 nuk egziston më si e tillë. Po kështu edhe Ministria e
Integrimit nuk përbën më një ministri më vete, prej vitit 2017. Ndërkohë, Ministria e
Energjisë dhe Industrisë ka humbur individualitetin duke u bërë së bashku me
sipërmarrjen dhe një grup funksionesh të tjera, pavarësisht se energjia tashmë duket se
nuk është më ndër reformat që ka një ecuri të njëjtë si përpara.
Po kështu edhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë është mbyllur, për tu shpërndarë
funksionet e saj sa në Ministrinë e Shëndetësisë, por edhe në Ministrinë e Arsimit, dhe
tani në qeverinë Rama 3 rinia mbulohet nga Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët.
Ministria e Inovacionit dhe Administratës është mbyllur prej vitit 2017, për të mos qenë
më pjesë funksionale e asnjë ministrie në qeveritë vijuese. Prej saj janë krijuar dy Agjensi
që janë nën përgjegjësinë e Kryeministrit.
Ministria e fundit që nuk egziston më është ajo për çështjet vendore, e cila duket se me
përfshirjen e funksioneve të saj brenda Ministrisë së Brendshme ka humbur rëndësinë që
mori në vitet e para të qeverisë Rama 1.
Ndërsa, ministri pa portofol si: Ministria e Diasporës, Ministria e Rindërtimit, kanë
egzistuar vetëm në qeverinë Rama 2, duke krijuar një historik të shkurtër të jetëgjatësisë
së tyre.

Ky ndryshim/konsolidim portofolesh brenda nj⌂ ministrie më së shumti lidhet me zgjerimin e
madh në rolin e qeverisë në mandate përsëritëse që vijnë nga implikime të rëndësishme për
funksionet dhe organizimin e ambicieve dhe programit politik.
Së pari, është shkalla e madhe e rritjes së shpenzimeve publike dhe taksave, e cila kërkoi një
zgjerim të rolit të zyrave të shtetit, si dhe zhvillimin e teknikave të reja të analizës së politikave,
dhe ushtrimi i një kontrolli më të fortë mbi shpenzimet publike dhe transaksionet jashtë buxhetit
siç janë fondet e reja të krijuara.
Së dyti, pas mandatit të parë (Berisha 2, Rama 2, Rama 3) ka një rritje të madhe në vëllimin e gjerë
të aktiviteteve shtetërore, në veçanti fusha e politikave infrastrukturore, të shëndetësisë, të
mirëqenies, të politikave industriale dhe politikave në lidhje me ndërmarrjet shtetërore, si dhe
shtrirja e shpenzimeve në funksion të votuesve klientelistë dhe të pavendosur.
Fushat shtesë të zgjerimit, si kemi parë përfshijnë rritjen e borxhit publik (Berisha 2, Rama 2),
tentativë për rritjen e transfertave ndaj financave e qeverisjes vendore dhe më vonë, politikat mbi
komercializimin dhe investimet me partnershipe të nivele të ndryshme.
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4.2. Efekti i ndryshimit të kabineteve qeveritare në përmbushjen e prioriteteve dhe
programeve qeverisëse
Në shqyrtimin e diagramës për kabinetet qeveritare, nga viti 2009 dhe deri në vitin 2021, ne jemi
orientuar në dhënien e një përgjigje mjaft të rëndësishme nisur nga formatet e kompozimit dhe
dekompozimit të ministrive të Kabineteve Berisha 2, Rama 1, Rama 2 dhe Rama 3.
Në studimin e përmbushjes së programit qeverisës ne përballemi me një sfidë konceptuale lidhur
me përgjigjen e pyetjes, nëse i ka trajtuar secila qeveri në radhë të gjitha premtimet në mënyrë të
barabartë, apo disa premtime për të janë më të rëndësishme se të tjerat? Nëse disa premtime janë
më të rëndësishme se të tjerat, si mund ta matim rëndësinë?
Përgjigja në këtë rast nuk është ekonomike.
Pesha e barabartë e numrit të premtimeve/pikave të programit mund të çojë në rezultate të cilat
kundërshtojnë kuptimin e përmbushjes së zotimit. Për shembull, z. Edi Rama ka nivelin më të
lartë të premtimeve në krahasim me dy rivalët e tij politikë. Nëse duhet ta konsiderojmë z. Rama
një shkelës famëkeq të premtimeve, ose një mbajtës premtimesh shumë efektiv, varet nga mënyra
se si i peshojmë premtimet e ndryshme dhe kjo lidhet direkt nga mënyra se si e kompozon
Kabinetin qeverisës dhe institucionet në vartësi të tyre.
Në programin e qeverisë Berisha 2 39, “Liria, Integrimi dhe reformat institucionale” janë drejtimet
kryesore ku u mbështet modeli i qeverisjes. Në funksion të premtimeve elektorale, por edhe të
ndikimit nga partneri i PD në koalicion (LSI) krijohet një ministri e re për integrimin.
Qeveria Berisha 2 është në vijim të mandatit të qeverisë Berisha 1. Ndër arritjet e qeverisë Berisha
1 40 janë:
- anëtarësimi i Shqipërisë në NATO,
- Marrëveshja e Stabilizim–Asociimit, me të drejtën e paraqitjes së kërkesës për vend anëtar
të BE-së, si dhe
- Në prag të firmosjes së heqjes së vizave hyrëse-dalëse për në BE.
Ministritë janë në fushë mbulimi që reflekton premtimet zgjedhore, por edhe programin
qeverisës.
Nuk ka ndryshime në funksionet dhe fushën e mbulimit të Ministrisë së Mbrojtjes, të Ministrisë
së Jashtme, të Ministrisë së Brendshme, të Ministrisë së Financave, të Ministrisë së Drejtësisë, të
Ministrisë së Shëndetësisë, të Ministrisë së Bujqësisë, të Ministrisë së Mjedisit.

39
40

https://polifakt.al/wp-content/uploads/2021/10/Programi-i-qeverise-BERISHA-2.pdf
http://albania.dyndns.org/Presse/2005/03092005.htm
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Ndërkohë, në Kabinetin Berisha 2 disa fusha mbulimi përfshihen në ministri më të mëdha duke
krijuar kështu edhe fusha mbulimi më të gjera, në përgjigje te fillimeve të centralizimit të detyrave
të ministrive me fatin e suksesit të programit qeverisës.
Ministria që zgjerohet dhe mbulon funksione mjaft domethënëse për zbatimin e prioriteteve të
programit qeverisës bëhet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (në qeverinë Berisha
1 emërtohej Ministria e Ekonomisë).
Ministritë 2009 - 2013

Ministria e Brendshme
Ministria e Financave
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Ministria e Jashtme
Ministria e Integrimit
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Drejtësisë
Ministër i Punëve Publike, Transporteve dhe
Telekomunikacionit

Ministria e Bujqësisë
Ministria e Shëndetësisë
Ministër i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve
të Barabarta

Ministria e Mjedisit
Ministër i Arsimit dhe Shkencës
Ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Ministër Shteti për Inovacionin

Në vijim të zgjerimit të portofoleve të ministrive më të
konsoliduara me funksione shtesë bëhet edhe Ministria e
Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit
(në qeverinë Berisha 1 ishte Ministria e Transporteve).
Fuksionet e tjera që kjo ministri përfshiu brenda fushës së
re të mbulimit janë edhe punët publike.
Ministri më e gjerë në funksione bëhet Ministria e Punës,
Çështjeve sociale dhe Shanseve të Barabarta (në qeverinë
Berisha 1 emërtohej Ministria e Punës dhe Çështjeve
Sociale).
Ministri më e zgjeruar në funksionet e saj bëhet edhe
Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (në
qeverinë Berisha 1 emërtohej Ministria e Turizmit). Në
këtë rast, si do e shikojmë dhe në qeveritë e tjera në vijim
duket se çështjet e sportit dhe rinisë nuk kanë qenë
prioritete të rëndësishme dhe kjo duket së pari nga
mosruajtja e fushës së mbulimit në strukturën e një
ministrie më shumë se një mandat qeverisës.

Ministria e Arsimit u zgjerua edhe me fushën e mbulimit për shkencën (në qeverinë Berisha 1
emërtohej Ministria e Arsimit), që kuptohet me reflektimin ndaj zhvillimit të kërkimit dhe
teknologjisë, si një nevojë për të reflektuar mbi premtimet në fushatën zgjedhore dhe përfshirjen
në program.
Kështu, në qeverinë Rama 1 pikat kryesore u mbështetën në tre shtylla kryesore: Liri, përgjegjësi,
solidaritet sipas motos “Shqipëria e gjeneratës tjetër”. Sipas motos, edhe prezantimi i kapitujve të
programit fillonte me integrimin në BE, më tej me Kapitullin e Shqipërisë Evropiane në rajon dhe
botë (politika e jashtme). Kapitulli i tretë në renditje është shteti i të drejtës dhe demokratizimi i
shoqërisë, për tu pasur nga Kapitulli i parafundit, zhvillimi ekonomik. Kapitulli i fundit janë
shërbimet publike.
Në diagramën më poshtë, në zbatimin e Kapitullit të parë, vërehet se u krijua Ministria e
Integrimit, e cila për nga rëndësia prioritare, që mban në programin qeverisës ju la LSI, aleatit
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qeverisës përgjatë 2013 -2017, si dhe u rikompozua Ministria e Jashtme, të cilën e drejtoi një figurë
politike e nivelit të lartë të PS-së.
Rezultati i fokusit dhe dhënien e një rëndësie të madhe procesit të integrimit, që përputhet me
vizionin kombëtar të Shqipërisë ishin dy fakte:
Ministritë 2013 - 2017, sipas Programit
Më 27 qershor 2014 Shqipëria mori statusin e vendit
Kapitulli 1
kandidat.
Ministria e Integrimit
Këshilli përcaktoi pesë përparësi kryesore (administrata
Kapitulli 2
publike, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, krimit
Ministria e Jashtme
Kapitulli 3
të organizuar, të drejtat themelore) që Shqipëria duhej të
Ministria e Brendshme
përmbushte përpara fillimit të negociatave të
Ministria e Drejtësisë
anëtarësimit;
Ministria e Mbrojtjes
Më 9 nëntor 2016, bazuar në arritjet në këto
Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin
përparësi kyçe, Komisioni i propozoi për herë të parë
Ministër i Çështjeve Vendore
Këshillit fillimin e negociatave të anëtarësimit me
Kapitulli 4
Ministria e Tregtisë dhe Zhvillimit Ekonomik
Shqipërinë, në varësi të një progresi konkret në zbatimin
Ministria e Financave
e reformës në drejtësi, në veçanti të “Vettingut” të
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
gjyqtarëve dhe prokurorëve;
Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Në zbatimin e Kapitullit të dytë, vërehet se si fushë
mbulimi i përket Ministrisë së Jashtme, ku ju kushtua një
Ministre e Inovacionit dhe Administratës
vëmendje në rritje ndaj ruajtjes së interesit kombëtar,
Kapitulli 5
përmirësimi i marëdhënieve me fqinjët, si dhe forcimi i
Ministria e Arsimit dhe Sportit
marrëdhënieve me faktorin shqiptar në rajon dhe në botë.
Ministria e Shëndetësisë
Nga
ana tjetër, u rritën numri i marrëveshjeve të niveleve
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
dhe fushave të ndryshme, si dhe forcimi i zbatimit të tyre.
Ministria e Kulturës
Rritja e vëmendjes së përfshirjes në jetën politike dhe
aktivitetet e ndryshme me diasporën shqiptare në botë, si urë komunikimi me shtetet e vendeve
ku ata jetojnë, por edhe kërkesat në rritje për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve.
Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
Ministria e Mjedisit

Sipas Kapitullit të tretë të Programit, u rikompozuan Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë,
Ministria e Mbrojtjes, si dhe u krijuan për herë të parë Ministri i Shtetit për Marëdhëniet me
Parlamentin, si dhe Ministri i Çështjeve Vendore. Ministria e rendit ka një rëndësi të madhe në
këtë program, pasi rikthimi i policisë në krye të detyrës u konsiderua çështje e sigurisë kombëtare
dhe e lidhur me kontrollin e territorit. Ndërsa, çështja madhore e pronave dhe legalizimeve ju
besua Ministrisë së drejtësisë duke i dhënë rëndësinë madhore për adresimin e ngërçit të të drejtës
së pronësisë dhe abuzimit me ligjin.
Nisur nga rëndësia e moderuar në renditjen e programit qeverisës, shikohet se dy ministrat pa
portofol janë në funksion të një komunikimi të shtuar nga njëra anë midis kuvendit dhe qeverisë,
ndërsa në kuadër të reformës territoriale, si një çështje teknike me rëndësi të madhe politike u
synua të garantohej nevoja e programit për qasjen e dëshiruar të suksesit të saj.
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Kapitulli i parafundit i programit, që i dedikohet zhvillimit ekonomik ju përshtat një Ministri me
emërtim dhe fushë mbulimi më të gjerë, si: Ministria e Tregtisë dhe Zhvillimit Ekonomik.
Ndërkohë, vijoi formati i njëjtë i riformatimit të Ministrisë së Financave, të Ministrisë së
Transportit dhe Infrastrukturës, të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, të Ministrisë së
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Ministrisë së
Mjedisit dhe Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës.
Kapitulli i fundit është në fushën e mbulimit të Ministrisë së Shëndetësisë, të Ministrisë së Arsimit
dhe Sportit, të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, të Ministrisë së Kulturës.
Në hyrjen e programit pasardhës (2017-2021), programi i mëparshëm qeverisës është vlerësuar
se “ishte mandati i jetëzimit të një ndryshimi të thellë, rrënjësor e të gjithanshëm, për të cilin
qytetarët shqiptarë, njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, na dhanë besimin e plotë dhe njëkohësisht
edhe përgjegjësinë për ta thelluar më tej dhe për ta materializuar në politika konkrete edhe të
prekshme, në çdo ditë të qeverisjes sonë”
Qeveria Rama 2 ka 15 poste ministrore, nga 19 sa kishte në mandatin e parë. Kryeministri Rama
e konsideroi se qeveria e re do të jetë "më e vogël, por më bashkëpunuese". Pushojnë funksionin
e tyre:
- Ministria e Inovacionit dhe Administratës, e cila shndërrohet në dy drejtori të përgjithshme të
rëndësishme dhe në varësi të Kryeministrit, (a) Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
(AKSHI) dhe (b) Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe
- Ministria për çështjet Vendore, ku merret si fushë mbulimi nga Ministria e Brendshme.

Nëse shqyrtojmë kompozimin e qeverisë Rama 2 dhe e krahasojmë me qeverinë Berisha 2,
vërejmë të përbashkët konsolidimin e portofoleve të rëndësishme dhe me peshë për arritjen e
centralizuar të suksesit për programet në krijimin e ministrive me funksione sa më të zgjeruara
në raport me kabinetin paraardhës, të drejtuar nga i njëjti Kryeministër. Edhe në këtë rast, qeveria
Rama 2 duket se ka synuar të njëjtën gjë.
Programi politik paraqitet si një mundësi dhe përgjegjësi për të jetësuar vizionin politik 41, për të
avancuar reformat e rëndësishme e transformuese, për të kryer atë çka nuk u arrit në katër vitet
e kaluara, si dhe për ta bërë “Shqipërinë që Duam” një realitet të kudondodhur nga veriu në jug,
përmes një bashkëqeverisjeje reale dhe të përditshme me njerëzit e zakonshëm të këtij vendi.
Programi i qeverisë Rama 2 është i mbështetur në 3 prioritete qeverisëse.
Prioriteti i parë është “rritja e qëndrueshme gjithëpërfshirëse”. Rritja ekonomike cilësore,
inteligjente dhe gjithëpërfshirëse vlerësohet si burimi kryesor në përmirësimin e jetës së

41

Një Rilindje për Shqipërinë
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qytetarëve. Gjatë mandatit 2017-2021 , Qeveria deklaroi se angazhohet me prioritet në
konsolidimin e stabilitetit makroekonomik, rritjen e punësimit, zhvillimin e infrastrukturës,
sektorit energjetik e minerar, bujqësisë, agroindustrisë dhe turizmit. Në këtë mënyrë, tashmë
prioriteti kryesor i qeverisë është pikërisht ekonomia.
Për zbatimin e prioritetit më të rëndësishëm për këtë
Ministritë 2017 - 2021, sipas Programit
qeveri u kompozua edhe konsolidimi i funksioneve të
Prioriteti 1
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
ekonomisë dhe financave nën një ministri, konsolidimi i
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
funksioneve të turizmit dhe mjedisit në një Ministri të re,
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
si dhe funksionet e energjisë, industrisë, transportit,
Ministri i Turizmit dhe Mjedisit
zhvillimit urban, telekomunikacionit dhe infrastrukturës
Ministria e Kulturës
(rrugore, ujore, hekurudhore dhe aeroportuale).
Prioriteti 2

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Brendshme
AKSHI, ASPA (Institucione nga Kryeministri)
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Prioriteti 3
Ministria për Punët e Jashtme dhe Europën
Ministria e Mbrojtjes
Ministër i Shtetit për Diasporën
Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin
Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Ministri i Shtetit për Rindërtimin

Një kabinet me funksione të shumta ministrore (6
funksione) brenda këtyre ministrive është një risi që nuk
është aplikuar nga asnjë qeveri pas viteve ’90.
Ministritë që kanë fusha mbulimi këtë prioritet sipas
linjave përkatëse sektoriale janë Ministria e Financave
dhe Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural,
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e konsideruar në
ndërveprim në funksion të ekonomisë turistike edhe
Ministria e Kulturës.

Edhe prioriteti i dytë “Shërbimet publike” konsiderohet si mjaft i lidhur ngushtë me prioritetin e
parë. Në këtë prioritet renditet prioriteti i reformimit të drejtësisë, siguria dhe rendi publik,
administrata publike dhe digjitalizimi, arsimi, sporti, rinia, shëndetësia dhe kujdesi social.
Vihet re se në qeverinë Rama 1 mbulimin e çështjeve për rininë i mbulonte Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë. Në qeverinë Rama 2, mbulimi i çështjeve të rinisë ka kaluar te Ministria e
Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Ndryshimi i fushës së mbulimit në vendimet e KM nuk ka
argumentime specifike, por gjithsesi lëvizja nga një ministri te tjetra krijon probleme në lidhje me
fokusin, si dhe ndjekjen konsistente të politikave, përtej synimit për përmirësim të politikës dhe
vëmendjes së shtuar, që në Program përfaqësohet me një vëmendje rutinore.
Prioriteti i tretë përmbledh “Politikën e jashtme dhe sigurinë, Integrimin evropian dhe shqiptarët
në botë”. Në këtë prioritet, shikohet një zhvendosje e prioriteteve të qeverisë Rama 2 në krahasim
me programin e qeverisë Rama 1. Në programin e qeverisë Rama 2 integrimi nuk është renditur
si prioriteti kryesor, por në vend të tretë, duke e përfshirë fushën e mbulimit për integrimin
brenda Ministrisë së Jashtme, e cila ndryshon edhe emërtimin në Ministria për Punët e Jashtme
dhe Europën. Për herë të parë krijohet një Ministri e re pa portofol për Diasporën. Në po këtë
prioritet janë zhvendosur edhe Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.
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Një Ministri për mbrojtjen e Sipërmarrjes u krijua e re. Pas tërmetit të Nëntori 2019 u krijua edhe
një Ministri e re me fushë mbulimi rindërtimin e dëmeve të tërmetit, koordinimin me ministritë
e tjera, si dhe mbulimin më vonë edhe të administrimit të problematikave dhe masave
administrative dhe financiare në adresim të daljes me sa më pak dëme nga pandemia e Covid-19.
Programi i qeverisë Rama 3 mbështetet në 5 shtylla kryesore:
1.Rimëkëmbje e ekonomisë nga tërmeti dhe pandemia;
2. Mirëqenie për të gjithë, që do të përkthehet në një ekonomi të zhvilluar që krijon shanse për të
gjithë.
3. Modernizim për zhvillim të ekonomisë prodhuese, turizmit, energjisë, bujqësisë, ekonomisë
digjitale, transporteve dhe shërbimeve;
4. Familja si themeli ku ndërtojmë të ardhmen;
5. Shqipëri e fortë, me shtet të fortë, vëmendje për çdo Shqiptar dhe me dinjitet në botë.
Në kompozimin e Kabinetit të ri në strukturën e qeverisë nuk ka ndryshime të numrit të
ministrive, por pushim nga funksioni dhe krijim të ministrive të reja.
Ministri i Shtetit për Diasporën ka pushuar së funksionuari. Po ashtu edhe Ministri i Shtetit për
Rindërtimin ka pushuar së funksionuari.
Funksionet e Ministrit të Shtetit për Diasporën duket se janë transferuar te Ministria për Punët e
Jashtme dhe Europën.
Dy ministri të reja janë krijuar:
- Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët (janë zhvendosur përsëri çështjet e rinisë nga Ministria e
Arsimit, Sporti dhe Rinisë te Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, duke shtuar edhe çështjen
e fëmijëve, që si fushë mbulimi lidhet me premtimet për kodimin, zejet, dhe aktivizimin e sportit
nëpër shkolla.
- Ministri i Shtetit për Standartet dhe Shërbimet, si një zhvendosje tashmë të funksioneve që kanë
qenë në disa ministri dhe të cilat duket se do të përmblidhen në ministrinë e re pa portofol, si
koordinatore e standartizimit dhe mbulimit të harmonizimit të politikave të shërbimeve
ndërsektoriale.
Edhe pse është e vështirë të bësh një ndarje të ministrive në varësi të shtyllave kryesore, sipas
linjës sektoriale, ne kemi bërë një ndarje bazuar mbi renditjen e objektivave kryesore qeverisëse.
Programi qeverisës Rama 3 ka një strukturë jo të lehtë për të identifikuar qartë brenda të njëjtës
shtyllë detyra që mbulon vetëm një ministri.
Në zbatim të shtyllës së parë “Lufta me pandeminë Covid-19 dhe një Strategji e re për shëndetin
dhe zhvillimin e qëndrueshëm” është Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (ka
ndryshuar emërtimin nga “Mbrojtje sociale” në “Mirëqenie sociale”), në bashkëveprim me disa
Ministri (Financat dhe Ekonomia, Bujqësia, Mjedisi). Kjo bashkëlidhje e Ministrisë për mbulimin
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e funksioneve të shtyllës së parë lidhet me shërbimet për mbrojtjen nga pandemia, si dhe ato që
ka fushë mbulimi të linjës. Lufta me pandeminë Covid-19, si dhe politikat për vaksinimin janë
ndër detyrat më prioritare të qeverisë Rama 3.
Në këtë orientim përfshihen edhe premtimet për shëndetësinë duke i koordinuar me bujqësinë
dhe mjedisin. Por roli i zhvillimit të qëndrueshëm buron pikërisht nga bashkëveprimi midis
ministrive si më lart.
Në mbulim të shtyllës së dytë “Mirëqenie për të gjithë” është Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
dhe Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Në
Ministritë 2021 - 2025*
fushën e mbulimit janë objektiva që i monitorin dhe
Shtylla 1
administron Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale
institucionet e vartësisë.
Shtylla 2

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Shtylla 3
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Ministri i Turizmit dhe Mjedisit
Ministria e Kulturës
Shtylla 4
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët
Ministri i Shtetit për Standartet dhe Shërbimet
Shtylla 5
Ministria e Drejtësisë
Ministria për Punët e Jashtme dhe Europën
Ministria e Brendshme
Ministria e Mbrojtjes
Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Shtylla e tretë, e lidhur me të dytën “Biznesi i vogël dhe
familja produktive” është një koordinim i fushave të
mbulimit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë,
Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, e cila shihet e lidhur
ngushtë në përmbushjen e disa funksioneve të saj bashkë
me Ministrinë e Kulturës, si dhe Ministrisë së Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural.
Objektiva që mbulon kjo shtyllë e programit janë edhe
“Zhvillimi bujqësisë dhe fshatit”, si dhe “Biznesit të
manifakturës, teknologjisë së informacionit dhe
shërbimeve”, që duket se një pjesë e mbulon edhe Ministri
i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Në këtë shtyllë
përfshihen edhe detyrat e infrastrukturës, energjisë, si
pjesë mjaft të rëndësishme të premtimeve elektorale. Po
këtu përfshihen edhe detyrat që mbulon turizmi dhe
mjedisi, të pasur edhe nga Kultura.

Shtylla e katërt përgjithësisht kryesohet nga “Shoqëria digjitale”, që duket se mbulohen nga
Ministri i Shtetit për Standarte dhe Shërbimet, si dhe AKSHI në koordinim mes tyre. Ndërsa,
strehimi është një tjetër fushë mbulimi që është pjesë e koordinimit midis pushtetit qendrore dhe
bashkive, si pjesë e zbatimit të ligjit “Për strehimin social”.
Në paraqitjen e detyrave që i përgjigjen fushave të mbulimit sektorial, sipas Ministrive të
Kabinetit Rama 3, shikohet se ka një mosvijimësi midis detyrave për rindërtimin dhe pandeminë
që konsiderohen si prioritetet kryesore në Program, me mosegzistencën më të ministrit përgjegjës
në ish - Kabinetin Rama 2. Me sa duket, pas vaksinimit situata është llogaritur drejt normalizimit
duke mos e konsideruar më funksionale një ministri vetëm për këtë fushë mbulimi. Në po këtë
shtyllë është vendosur edhe detyrat që mbulohen nga Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët,
lidhur me kategorinë që deri më sot nuk ka asnjë ministri që të ketë patur këtë emërtim brenda
funksioneve të saj. Megjithatë, kjo ministri pa portofol ka detyra koordinuese me ministritë e tjera
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që kanë fushë mbulimi direkt arsimin, shëndetësinë, infrastrukturën, artin, kulturën, sportin, si
dhe në koordinim me pushtetin vendor për ndërlidhjen e projekteve dhe politikave mes dy
niveleve të qeverisjes në vend.
“Kujdesi për më të moshuarit dhe qytetarët në nevojë” është një tjetër nga fushat e mbulimit
kryesisht nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale, por që ne e kemi vendosur vetëm
njëherë në fillim të mbulimit të programit qeverisës për pandeminë. Në këtë rast flitet për
gjysmën tjetër të funksioneve të saj, ato të mirëqenies sociale që lidhen me politikën e riintegrimit
në vend të ndihmës ekonomike, pensionet dhe problemet e sigurimeve shoqërore dhe garantimit
të skemës. Por, këtu është përfshirë edhe njëherë tjetër shëndetësia falas.
Shtylla e pestë, e cila fillon me “Shqipëria e së drejtës” përfshin detyra që mbulohen nga Ministria
e Drejtësisë, ku veçohet reforma në drejtësi. “Siguria e pronës” është një tjetër fushë mbulimi e
kësaj ministrie, si pjesë e shtyllës së pestë të programit. “Konsolidimi i imazhit dhe rolit të
Shqipërisë” dhe “Mbrojtja e interesit të Shqiptarëve” janë të lidhur ngushtë me Ministrinë për
Punët e Jashtme dhe Europën. “Forcimi dhe faktorizimi sa më shumë të jetë e mundur i pozicionit
të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare” është një nga detyrat e veçanta që i është
vendosur ministrisë në kontekstin e programit qeverisës. Po në këtë pjesë është edhe siguria e
vendit dhe mbrojtja në kuadër të anëtarësimit në NATO.
Integrimi Europian, ka si detyrë kryesore vizionin e Shqipërisë, si një proces i pandryshueshëm,
por edhe Ballkanin e Hapur, si një nismë e re rajonale në kuadër të “Procesit të Berlinit”.
“Shqipëria e sigurtë” është ndër detyrat që renditen në fund të prioriteteve të programit dhe
mbulohen nga Ministria e Rendit.

4.3. Vizioni i vendit dhe orientimi programit qeverisës për përmbushje të tij

Edhe pse programi qeverisës është përpjekur të adresojë në programin qeverisës 2021 -2025 një
pjesë të mirë të raporteve të Këshillit të Europës, FMN-së, Bankës Botërore, aleatëve dhe
partnerëve strategjikë, si dhe aktorëve të ndryshëm brenda vendit, konstatimi jonë na përball me
faktin se përfshirja e tyre nuk adreson zgjidhje shteruese, por procese pune që tashmë qeveria i
ka në trajtim.
Kjo qasje tregon, për një program shumë të kontrolluar në raport me produktin, për të lënë
hapësirë për një llogaridhënie të moderuar me votuesit, si dhe për të shfrytëzuar boshllëqet e
frontit opozitar dhe mungesës së organizimit të shoqërisë civile.
Megjithatë, nisur nga analiza dhe përballja me një sasi të konsiderueshme të strategjive,
dokumenteve politike, legjislacioni, raportesh nga të huaj dhe vendas, statistika të ndryshme dhe
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të shumta, komente dhe reagime në rrjetet sociale etj. Ne po përmendim më poshtë disa
konstatime të rezultuara nga partnerë dhe monitoruesë seriozë.
Sistemi ligjor, rregullator dhe fiskal të Shqipërisë janë përmirësuar vitet e fundit, por ka ende
shumë sfida serioze në zbatimin e tyre. Korrupsioni sistemik, zbatimi i pabarabartë i legjislacionit,
burokracia e rënduar, shtrembërimi i konkurrencës dhe mungesa e transparencës janë adresimet
që ka nevojë të zgjidhen në kuadër të programit qeverisës dhe mbajtjes së premtimeve specifike
për zgjidhjen e tyre.
Pavarësisht një kuadri të shëndoshë ligjor dhe përparimit në reformën digjitale, investitorët e huaj
e perceptojnë Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes. Ata përmendin korrupsionin,
veçanërisht në gjyqësor (por në rritje vit pas viti edhe në administratë), mungesën e transparencës
në prokurimet publike, konkurrencën e padrejtë, ekonominë joformale, ndryshimet e shpeshta të
legjislacionit fiskal dhe zbatimin e dobët të kontratave si probleme të vazhdueshme në Shqipëri.
Raportet e korrupsionit në prokurimet qeveritare janë të zakonshme.
Përdorimi në rritje i kontratave të partneritetit publik privat (PPP) ka zvogëluar mundësitë për
konkurrencë, në infrastrukturë dhe sektorë të tjerë, përfshirë investitorët e huaj. Analizat e dobëta
kosto-përfitim dhe ekspertizë jo cilësore teknike në hartimin dhe monitorimin e kontratave PPP
janë shqetësime të vazhdueshme dhe me pak ndryshim vit pas viti. Investitorët janë sfiduar nga
korrupsioni dhe përjetësimi i praktikave joformale të biznesit 42.
Të drejtat pronësore vazhdojnë të jenë një sfidë në Shqipëri, sepse titulli pronësor është i vështirë
për t'u marrë. Mbivendosja e titujve të pronësisë është një çështje serioze dhe e zakonshme.
Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International 2020 e renditi Shqipërinë në
vendin e 104 nga 180 vende, një përmirësim me dy vende nga viti 2019. Shqipëria ra 19 vende në
sondazhin e Bankës Botërore 2020 për të bërë biznes, duke u renditur në vendin e 82 -të nga 63
në vitin 2019.Edhe pse ky ndryshim mund t'i atribuohet pjesërisht për zbatimin e një metodologjie
të re, vendi vazhdon të ketë rezultate të dobëta në fushat e dhënies së lejeve të ndërtimit, pagesës
së taksave, zbatimit të kontratave, regjistrimit të pronës, marrjes së energjisë elektrike dhe
mbrojtjes së investitorëve minoritarë.
Qeveria nën qasjen drejt vizionit të integrimit në BE ka një ecuri ende në procese të pafinalizuara
sipas premtimeve të dhëna në reformën e administratës së saj publike. Përpjekjet nuk kanë dhënë
produktin e premtuar me gjithë rritjen e numrit të shërbimeve elektronike dhe përmirësimin e
transparencës në mbledhjen e të dhënave dhe menaxhimin e burimeve njerëzore dhe kapaciteteve
në dispozicion midis nivelit qendror dhe atij lokal 43.
Programeve dhe zbatimit të kuadrit ligjor gjithsesi i mungon konsolidimi/maturimi i nevojshëm
për dhënien e sigurisë për qytetarët dhe administratën vetë. Nisur nga konstatime të autorëve të
42

43

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/albania/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/COUNTRY_20_1794
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këtij studimi, sipas analizës së fakteve nga zhvillimet sektoriale/ministeriale vërehet se qeveria
ka probleme me plotësimin dhe forcimin e kapaciteteve administrative në ministritë e linjës për
planifikimin dhe monitorimin e politikave, mbledhjen e të dhënave si dhe përdorimin e
vlerësimeve të ndikimit rregullator për të qenë efektivë në transparencën me qytetarin, por edhe
në llogaridhënien e nevojshme për politika më të mira.
Infrastruktura në energji, transport dhe komunikim dixhital, si dhe pjesë të caktuara në
premtimet për arsimin janë përmbushur, por edhe ashtu si janë ato kanë boshllëqe të
konsiderueshme në krahasim me nivelet rajonale dhe evropiane, si dhe vetë premtimet e
përfshira në programin qeverisës.
Konkurrueshmëria e Shqipërisë pengohet nga mungesa e njohurive sipërmarrëse dhe
teknologjike, një hendek i rëndësishëm i aftësive, institucionet e dobëta dhe nivelet e ulëta të
investimeve dhe cilësisë së infrastrukturës. Integrimi në zinxhirët ndërkombëtarë të vlerës dhe
eksportet mbetën nën potencialin. Për më tepër, konsolidimi i të drejtave të pronësisë dhe një
kadastër plotësisht funksionues janë parakushtet kritike për rritjen e investimeve dhe aksesit në
financa, si dhe për të arritur konkurrencën e sektorëve të bujqësisë dhe turizmit.
Duket se sfidat e pazgjidhura nga qeveria Rama 2 kanë nevojë të akomodohen në detyrat e reja
të ministrive, që filluan nga puna në Shtator 2021. Në këtë kontekst, si një obligim parësor
nevojitet që secila qeveri t të bëjë edhe analiza financiare dhe politikash të ligjeve mjaft të
rëndësishëm për ekonominë dhe jetën e vendit, si p.sh. ligji mbi investimet strategjike në 2015,
por edhe akte të lidhur ngushtësisht me të, për thithjen e investimeve të huaja, për zonat
ekonomike dhe zhvillimin e strategjive kombëtare për sektorët më kryesorë.
Një nismë rajonale “Ballkani i Hapur”, ku Shqipëria është bërë pjesë ka filluar të zbatohet prej
Gushtit 2021. Sipas Kryeministrit Rama “Ballkani i Hapur është një interes strategjik dhe është
mekanizmi që bën Procesin e Berlinit. Për çdo projekt të BE-së ndërtohet një entitet që quhet njësia
e zbatimit të projektit. E pra, Ballkani i Hapur është njësia e zbatimit të projektit të Procesit të
Berlinit”.
Në fakt kjo nismë nuk është përkrahur dhe është shoqëruar me mungesë pjesëmarrje nga BosnjëHercegovina, Mali i Zi dhe Kosova. Ndërkohë, Kryeministri i Kosovës, z. Kurti ka thënë se “Ne
nuk e konsiderojmë interes të Kosovës, me një Serbi që mohon krimet e luftës, dhe nuk e njeh
pavarësinë, të bëhemi bashkë e të vendosim me shumicë votash aty”.
Me të njëjtat tone refuzimi janë shprehur edhe përfaqësuesit e qeverive të dy shteteve të tjera.
Nisur nga përfshirja e kësaj nisme në Programin qeverisës 2021-2025, pas analizës sonë në
momentet e shpalljes së saj, por edhe më pas, mendojmë se duhet të reagojmë pas veprimeve dhe
kundërveprimeve të palëve do të shihet se sa vizionare është kjo qasje e qeverisë shqiptare.
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SHTOJCA
A. ZBATUESHMËRIA 44 E PROGRAMIT QEVERISËS 2017 - 202145
Gjatë mandatit 2017-2021, Qeveria do të angazhohet me prioritet në konsolidimin e stabilitetit
makroekonomik, rritjen e punësimit, zhvillimin e infrastrukturës, sektorit energjetik e minerar, bujqësisë,
agroindustrisë dhe turizmit.
Një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet politikave ekonomike e financiare që stimulojnë investimet në
drejtim të rritjes dhe të zgjerimit të industrializimit nëpërmjet shtimit të aktiviteteve me karakter industrial.
Kjo do të synojë rritjen e kapaciteteve prodhuese e përpunuese të sektorit industrial në Shqipëri.

Ekonomia

Përmes zbatimit të plotë të këtij programi ne synojmë një rritje ekonomike mesatare rreth 4.5 përqind për
të arritur në rreth 5.5 - 6 përqind të PBB-së në fund të mandatit (E PAREALIZUAR) 46.
Qeveria Shqiptare angazhohet për uljen graduale të borxhit publik në rreth 60% të PBB-së deri në fund të
mandatit (E PAREALIZUAR) 47.
Investimet publike të financuara nga buxheti i shtetit do të jenë rreth 5% e PBB-së (PJESËRISHT E
REALIZUAR) 48.
Me paketën “1 Miliard” do të injektojmë më shumë se 100 miliardë lekë në ekonomi, nëpërmjet angazhimit
të kapitaleve private në një numër të madh projektesh investuese, duke ndikuar direkt në rritjen ekonomike
dhe zhvillimin e sektorëve prioritarë (PJESËRISHT E REALIZUAR).

Politike fiskale

Politika fiskale e katër viteve të ardhshme do të orientohet drejt qëndrueshmërisë dhe nxitjes së sektorëve
prioritarë. Progresiviteti do të vazhdojë të jetë në qendër të filozofisë sonë fiskale.
Ne do të vazhdojmë përkrahjen e sipërmarrjes me masa fiskale, përveç lehtësive procedurale që tashmë
janë aplikuar.
Gjatë mandatit të dytë synohet që:
•
Tatimi mbi të ardhurat personale për fashën e lartë të të ardhurave nga paga të ulet në 18% ( E
PAREALIZUAR).
•
Tatimi mbi dividendin të reduktohet në 6% ( E REALIZUAR).

https://polifakt.al/wp-content/uploads/2021/08/1444-dite-te-Qeverise-Rama-2.pdf
https://kryeministria.al/wp-content/uploads/2017/11/PROGRAMI.pdf
46 https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Economic-Reform-Programme-2021-2023.pdf
47 https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/Buletini-i-Borxhit-Q4-2020-versioni-shqip.pdf
48 https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Kuadri-Makroekonomik-e-Fiskal-p%C3%ABrperiudh%C3%ABn-2022-2024-VKM-Nr.-7-dt-13.1.2021-.pdf
44
45
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•
Tatim-Fitimi për prodhimin në Teknologjinë e Informacionit për të nxitur zhvillime në një industri
të domosdoshme për zhvillimin ekonomik afatgjatë të shkojë në 5% ( E REALIZUAR).
•
T’iu jepet ndihmë familjeve të reja për blerjen e shtëpisë së parë, duke njohur si shpenzime të
zbritshme interesat e kredive të marra për këtë qëllim ( E PAREALIZUAR).
Pas rritjes së të ardhurave buxhetore me rreth 3.7% të PBB-së gjatë mandatit 2013-2017, angazhimi i
Qeverisë për mandatin 2017-2021 është sigurimi i të ardhurave në nivelin 28% të PBB-së ( E
PAREALIZUAR).
Ky synim mbështetet në zbatimin e Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2014-2020, ku kontribut
kryesor do të kenë rritja ekonomike, lufta kundër informalitetit, zhvillimi i sistemeve të teknologjisë së
informacionit të administratave fiskale për të rritur efiçencën e punës, zhvillimi i mëtejshëm i kuadrit
legjislativ fiskal, si dhe forcimi i burimeve njerëzore të administratës ( E PAREALIZUAR) 49.

Energjia

Politika e Qeverisë në këtë mandat të ri do të vazhdojë të orientohet drejt rritjes të sigurisë së furnizimit me
energji të konsumatorëve, duke pasur për objektiv mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të
vendit, nëpërmjet rritjes së punësimit dhe promovimit të energjisë së rinovueshme dhe efiçencës së
energjisë, duke stimuluar konkurrencën në treg, duke siguruar stabilitet dhe minimizuar kostot për
konsumatorët shqiptarë, si dhe duke garantuar mbrojtjen e mjedisit (E PAREALIZUAR).
Në sektorin elektroenergjetik
Drejtime kryesore:
(a) rritje të kapaciteteve gjeneruese (PJESËRISHT E REALIZUAR);
(b) diversifikim të burimeve gjeneruese (E PAREALIZUAR);
(c) rritje të kapaciteteve transmetuese ndërkufitare dhe brenda vendit për të garantuar furnizim të
vazhdueshëm të vendit me energji, stabilitet dhe cilësi në furnizim (PJESËRISHT E REALIZUAR);
(d) vazhdimin e procesit të ndarjes së OSHEE sipas ligjit të sektorit të energjisë elektrike, ulje të
vazhdueshme të humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, garantimin e aksesit për burimet e reja dhe zhvillimin
e tyre (PJESËRISHT E REALIZUAR);
(e) krijimin e bursës së energjisë dhe krijimin e tregut të organizuar të energjisë (PJESËRISHT E
REALIZUAR);
(f) integrimin e tregut me tregun e Kosovës dhe atë rajonal (E PAREALIZUAR);
(g) përafrimin e plotë të të gjithë legjislacionit të sektorit me atë evropian (PJESËRISHT E REALIZUAR);
(h) stimulim të investimeve ;
(i) vazhdim të betejës pa kompromis me korrupsionin dhe vjedhjen e energjisë elektrike.
Gjenerimi synon kryerjen e 22.6 miliardë lekë investime për forcim të kapaciteteve gjeneruese të sektorit
publik (E PAREALIZUAR) 50.
Transmetimi i energjisë elektrike do të realizojë një total investimesh prej rreth 21.3 miliardë lekë. Në
pikëpamjen strategjike janë projekti për ndërtimin e linjës së interkonjeksionit 400 kV Elbasan2 (Shqipëri)
– Bitola (Maqedoni) dhe Elbasan2 – Fier, si dhe zgjerimi i nënstacioneve Elbasan2 dhe Fier ( E
PAREALIZUAR) 51.

https://altax.al/al/publikime-te-altax/product/boshlleku-i-tvsh-se-ne-shqiperi-dhe-kosove-2021
https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
51 https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
49
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Shpërndarja dhe furnizimi pritet të realizohet një total investimesh prej rreth 70 miliardë lekë (rreth 50
miliardë lekë investime nga buxheti publik në rrjetin e shpërndarjes dhe 5. 3 miliardë lekë të Bankës
Botërore, 6.6 miliardë lekë me financim të KfW për sistemin Skada dhe rreth 6.6 miliardë lekë investim për
leximin e matësve smart) për periudhën 2017-2021( E PAREALIZUAR) 52.
Në sektorin e energjive të rinovueshme, investimet e pritshme në ngritjen e impianteve të gjenerimit të
energjisë nga burimet diellore janë rreth 20 miliardë lekë, ku deri në 2020-ën do të instalohen rreth 50 MW
me tarifë të rregulluar dhe nga burimet me energjinë e erës, investimet e pritshme do të jenë afërsisht rreth
8 miliardë lekë, ku deri në vitin 2020 do të instalohen 30 MW me tarifë të rregulluar (E PAREALIZUAR) 53.
Një pritshmëri për investime të ardhshme private me rreth 53.2 miliardë lekë, me një kapacitet rreth 300
MW të instaluar ( E PAREALIZUAR) 54.
Objektivi për eficencën e energjisë është reduktimi me 6.8% i konsumit të energjisë dhe të ardhurat e
pritshme për ekonominë kombëtare nga kursimi i energjisë do të jenë rreth 14.6 miliardë lekë ( E
PAREALIZUAR) 55.
Nafta dhe gazi
Në operimin e kërkim–prodhimit të naftës do të synohet që:
(a) gjithë vendburimet naftëmbajtëse në tokë dhe det të jenë objekt i kontraktimit nga investitorë seriozë (E
REALIZUAR);
(b) të kemi një portofol investimesh 4-vjeçar deri në 110 miliardë lekë 56 (E REALIZUAR);
(c) të promovohet tek operatorët modeli i ri ekonomik i kontratave (E REALIZUAR);
(d) të rriten kapacitetet transportuese (PJESËRISHT E REALIZUAR);
(e) të ristrukturohet kompania publike AlbPetrol sh.a. duke ruajtur një njësi teknike dhe privatizuar asetet
e tjera ( E PAREALIZUAR);
(f) të forcohet roli rregullator i AKBN (PJESËRISHT E REALIZUAR);
(h) të garantohet depozitimi sipas standardeve për hidrokarburet (E REALIZUAR);
(i) të rriten kapacitetet prodhuese e tregtuese të produkteve të biokarburanteve (PJESËRISHT E
REALIZUAR);
Në përpunimin e naftës do të synohet të përpunohet e gjithë sasia që prodhohet dhe destinohet në tregun
shqiptar.
Në operimin e gazit natyror të prodhuar në vend synohet:
(a) të forcohen kapacitetet tregtuese dhe teknike (PJESËRISHT E REALIZUAR);
(b) të fuqizohet operatori publik AlbGaz sh.a (E REALIZUAR);
(c) të promovohet diversifikimi përmes gazit natyror (PJESËRISHT E REALIZUAR);
(d) të zhvillohen projektet e gazsjellësit Adriatiko-Jonian (IAP), gazsjellësit Shqipëri-Kosovë (E
PAREALIZUAR).

https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
54 https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
55 https://ere.gov.al/doc/Raporti%20vjetor%202020.pdf
56 http://ndiqparate.al/2021/07/01/origjina-dhe-stoku-i-investimeve-te-huaja-direkte-mars-2021/
52
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Ne miniera
Qeveria do të angazhohet për shtimin e investimeve private në kërkim-prodhimin e mineralit të kromit
dhe atë të bakrit.
Qeveria do të mbështesë edhe më tej zhvillimin e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese në industrinë
minerare, duke synuar rritjen e eksporteve të produkteve të përpunuara metalore e jometalore ( E
PAREALIZUAR).
Përveç rritjes së punësimit dhe mirëqenies për banorët e zonave mineralmbajtëse, ky zhvillim do t’i japë
një hov ekonomisë kombëtare në tërësi dhe përmirësojë bilancin tregtar të vendit (PJESËRISHT E
REALIZUAR).
Do të nxitet ringjallja e industrisë së hekur-nikelit, duke kaluar nga fazat e zbulimit drejt asaj të shfrytëzimit
(PJESËRISHT E REALIZUAR).
Përmes stimulimeve fiskale do të mund të zgjerohet industria përpunuese e mineraleve të prodhuara në
vend (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Krijimi i fabrikave dhe impianteve të reja të pasurimit dhe përpunimit do të synojnë ciklin e mbyllur në
mineralet e kromit, ferrokromit dhe bakrit (PJESËRISHT E REALIZUAR).

Bujqësia

Në katër vitet e ardhshme do të financohen në zonat rurale rreth 25.5 miliardë lekë në mbështetjen e
sektorit bujqësor, në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat rurale, mbështetjen e fermerëve dhe
rritjen e aksesit në tregje (E REALIZUAR) 57.
Rritja e produktivitetit në fermat e mëdha do të vazhdojë të mbështetet me më shumë se 7.8 miliardë lekë
të siguruara nga programi IPARD (E REALIZUAR) 58.
Pas dyfishimit të sipërfaqes së tokës bujqësore nën sistemin e vaditjes gjatë mandatit të parë, ne do të
vazhdojmë investimet me synimin ‘ujë në çdo parcelë’ si dhe përmirësimin e kullimit përmes thellimit të
decentralizimit dhe rritjes së investimeve në sektor (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Madhësia mesatare e fermës në Shqipëri është ende e vogël dhe e fragmentarizuar. Një pjesë e posaçme e
ndihmës në bujqësi do të përdoret për të inkurajuar konsolidimin dhe krijimin e fermave të mëdha, me
qëllim rritjen e produktivitetit, uljen e kostos së prodhimit dhe rritjen e konkurueshmërisë së produkteve
bujqësore (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Procesi i konsolidimit të pronës në tokat bujqësore, i cili filloi në mandatin e parë qeverisës do të përmbyllet
në këtë mandat, duke ulur pasigurinë mbi pronën në zonat rurale. Reforma e pronës do të krijojë terrenin
institucional që të gjithë tokat bujqësore të pajisen me certifikata pronësie; do të përmirësohen strukturat
bujqësore edhe nëpërmjet lehtësimit të problemit të tokave djerrë (8% e tokës bujqësore), duke zbatuar
instrumente fiskale nxitëse (PJESËRISHT E REALIZUAR).
http://www.azhbr.gov.al/124-milione-euro-investime-ne-bujqesi/
https://financa.gov.al/programi-buxhetor-afatmesem-ne-vite-2/
58 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accessionassistance/overview_en
57
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Ngritja e sistemit transparent të ndihmës direkte dhe këshillimit në një sportel të vetëm, do të garantojë një
shërbim të specializuar, në përputhje me karakteristikat e fermave (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Zhvillimi i Treguesve Gjeografikë të Origjinës (TGJO) është alternativa që do të nxitet për katër vitet në
vazhdim për krijimin e një shporte produktesh TGJO-sh shqiptare (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Do të vazhdojë kreditimi me kushte lehtësuese i agrobiznesit me 12.6 miliardë lekë (PJESËRISHT E
REALIZUAR).
Zhvillimi i qëndrueshëm i akuakulturës brenda Zonave të Përcaktuara për Akuakulturën (ZPA), do të rritet
me 70 % (PJESËRISHT E REALIZUAR).

Turizmi dhe mjedisi

Shqipëria do të krijojë brandin e vet dhe do ta bëjë atë sa më unik. Ky brand do të promovohet me
inteligjencë dhe me mjete inovative; me spote të reja vjetore që do të nxisin kureshtjen për zbulim të
destinacioneve të panjohura (E PAREALIZUAR).
Do të konsolidohen 4 destinacione turistike kombëtare; Alpet Shqiptare, Jugu i Ri, Portet e Marinat, Tirana
(PJESËRISHT E REALIZUAR);
•
Alpet Shqiptare - Një destinacion i bazuar në ecjen në mal (trekking), kjo e lidhur me natyrën,
aktivitetin dhe turizmin sportiv (PJESËRISHT E REALIZUAR).
•
Plazhet e Jugut dhe kombinimi me malet. Aeroporti i ri në jug do të sjellë një përmirësim të
rëndësishëm (E PAREALIZUAR).
•
Marinat dhe portet kanë një potencial të lartë për thithjen e turistëve të huaj dhe megjithëse në
Shqipëri është rritur hyrja nga deti janë mundësitë të zhvillohen edhe 6 pika të reja portuale me shkallë të
lartë shfrytëzimi (E PAREALIZUAR).
•
Tirana do të vazhdojë të përmirësohet në infrastrukturë për ta kthyer atë në një qendër atraktive
për evente të biznesit rajonal dhe vizitorët e fundjavës, por edhe qendër kulturore e turistike (PJESËRISHT
E REALIZUAR).
Gjatë këtij mandati do të instalojmë pajisje monitorimi të ndotësve të ajrit në 12 qytetet kryesore në vend
(E PAREALIZUAR).
Qeveria do të hartojë Planin Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të zonave të mbrojtura (ZM), Parqeve
Kombëtare (PK), Rezervateve Natyrore Strikt (RNS), për të mbrojtur ekosistemet e tyre, por edhe për t’i
integruar ato në një plan afatgjatë me projektet infrastrukturore dhe turistike (E PAREALIZUAR).

Infrastruktura

Për ne është domosdoshmëri ndjekja e një qasjeje sektoriale për ujin nëpërmjet ndërtimit të një sistemi të
integruar qeverisjeje dhe menaxhimi. Për jetësimin e kësaj qasjeje, mbështetur në parimet e gjithë përfshirjes
dhe transparencës, do të hartohet dhe zbatohet një Program Kombëtar Sektorial afatgjatë (2018 – 2030).
Kjo do të realizohet përmes:
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•
shtrirjes së shërbimit të furnizimit me ujë, që do të arrijë në nivel kombëtar në masën 75 % (E
PAREALIZUAR) 59.
•
shtrirjes së rrjeteve të kanalizimeve për largimin e ujërave të ndotur urbanë, që do të arrijë në nivel
kombëtar në masën 48 % (E PAREALIZUAR).
•
mbulimit të sipërfaqeve të tokave bujqësore me infrastrukturë ujitjeje e kullimi, që do të rritet me
40.000 ha për ujitjen dhe 70.000 ha për kullimin (E PAREALIZUAR)
•
Plotësimi i nevojave të industrisë me ujë, me synim garantimin e ujit në sasinë dhe cilësinë e
nevojshme do të jetë 100 % (E PAREALIZUAR).
•
zvogëlimin e humbjeve në rrjet jo më shumë se 20% (E PAREALIZUAR).
Ndër projektet më prioritare të Qeverisë Shqiptare do të jenë:
 rrjeti qendror TEN-T Core (E PAREALIZUAR);
 korridori Adriatiko – Jonian (E PAREALIZUAR);
 akset Fushë-Krujë – Shkodër (zgjerim) (E PAREALIZUAR);
 Thumanë-Kashar/Vorë (E PAREALIZUAR);
 by-pass -et Tepelenë, Lezhë dhe Tiranë (PJESËRISHT E REALIZUAR);
 ndërtimi dhe dublimi i aksit Milot – Rrëshen (E PAREALIZUAR);
 përfundimi i by-pass-it të Fierit dhe atij të Vlorës ( E REALIZUAR);
 ndërtimi i Rrugës së Arbrit (PJESËRISHT E REALIZUAR).
•
Përgatitja e një masterplan-i mbi investimet e mundshme duke ngritur një sistem të transportit të
shpejtë hekurudhor për udhëtarë, për zonat turistike dhe me përqendrim të lartë urban (modeli i linjës së
shpejtësisë së lartë Tiranë-Rinas-Durrës) (PJESËRISHT E REALIZUAR).
•
Projekt mbi lidhjen e linjës mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, duke e futur rrjetin
hekurudhor në kontekstin e një rrjeti rajonal të transportit hekurudhor, gjë e cila do të ndikonte në
transformimin e Porteve të Durrësit, Shëngjinit dhe Vlorës si porte referencuese rajonale (E
PAREALIZUAR).
Qeveria do të ketë përparësi zhvillimin e trekëndëshit tranzit Hani i Hotit –Durrës – Maqedoni e anasjelltas,
gjë e cila do të rrisë ndjeshëm volumet e transportit me vendet fqinj (E PAREALIZUAR).
Objektivat kryesore të Qeverisë për vitet e ardhshme janë:
•
ndërtim infastrukturor aeroportual në jug të vendit (E PAREALIZUAR)
•
përfshirja e shpejtë e Shqipërisë me të drejta të plota në Zonën e Përbashkët Evropiane të
Aviacionit, si dhe në Iniciativën Evropiane “Qielli i Vetëm Evropian” (Single European Sky), nëpërmjet
përafrimit të legjislacionit të përcaktuar në Marrëveshjen Shumëpalëshe të ZPAE-së (E PAREALIZUAR);

Edukimi, sporti, kultura

Brenda mandatit 2017-2021 do të përfundojnë punimet për rikonstruksionin e plotë të Teatrit të Operës dhe
Baletit, do të përfundojë qendra multi-funksionale e artit “Turbina” ( E REALIZUAR),
Do të investohet në qendra kulturore multi-funksionale në qytete ku Rilindja Urbane ka rritur ndjeshëm
interesin për kulturën.
rikualifikim dhe rikonceptim të Muzeut Historik Kombëtar (E REALIZUAR);
rikonstruksion të Bibliotekës Kombëtare (E REALIZUAR);

59

https://www.erru.al/doc/Raporti_vjetor_2020.pdf
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rehabilitim të Galerisë Kombëtare të Arteve si një qendër e rëndësishme e historisë se artit shqiptar
(PJESËRISHT E REALIZUAR).
Në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës do të fillojmë gjithashtu ndërtimin për Teatrin e Ri Kombëtar (E
PAREALIZUAR).
Ndërtimi i një Muzeu të Artit Bashkëkohor në akset e reja infrastrukturore që po i shtohen kryeqytetit (E
PAREALIZUAR).
Edukimi masiv me art e kulturë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, duke ndërhyrë në kurrikulat e
shkollës nga njëra anë dhe duke përfshirë në çdo institucion arti linjën pedagogjike dhe edukative nga ana
tjetër, do të jetë prioritet në mandatin e dytë (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Prioritet do të marrë kombinimi i turizmit kulturor me agro-turizmin përmes programit të Rilindjes Rurale
që do të synojë restaurimin e qendrave historike të fshatrave me potencial historik si QH Rehovë, QH
Theth, QH Dhërmi, QH Vuno, QH Përmet (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Do të promovohen itinerare të reja turistike me karakter kulturor si “Rrugët e besimit”, korridoret e vjetra
historike dhe tregtare, si “Via Egnatia”, duke kombinuar trashëgiminë kulturore, kulinarinë dhe artizanatin
(PJESËRISHT E REALIZUAR).

Reformat

Ne drejtësi
Reformë në sistemin e hartimit të legjislacionit dhe në tërësi sistemin e kodifikimit.
Reforma tërësore e shërbimeve publike që lidhen me drejtësinë për titujt e pronësisë duke përfshirë
rregjistrimin e tyre dhe kthimin dhe kompensimin e pronave (E PAREALIZUAR).
Reforma përfshin mënyrën e organizimit dhe strukturës të institucioneve përkatëse, futjen e teknologjisë
dhe informatizimit të shërbimit, rekrutimit të stafit si dhe ofrimin e shërbimit ndaj qytetarit, për ta bërë atë
një shërbim cilësor, profesional dhe të shpejtë.
Reforma e shërbimeve publike të ofruara nga profesionet e lira, (noteria, avokatia, ndërmjetësimi) do të
synojë shërbime ligjore, sa më cilësore dhe profesionale për qytetarët. Në këtë kuadër do të forcohen
kushtet dhe kriteret profesionale për subjektet që e ofrojnë këtë shërbim publik, si dhe forcimi i
mekanizmave kontrollues me qëllim shmangien e abuzimeve dhe veprimeve joligjore (PJESËRISHT E
REALIZUAR).
Reformim të thellë do të pësojë edhe sistemi i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore nëpërmjet shërbimit
përmbarimor. Së pari, do të synojmë thjeshtimin dhe qartësimin e procedurave të ekzekutimit të
vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Së dyti, do të rishikohet mënyra e funksionimit dhe organizimit
të sistemit të shërbimit shtetëror dhe atij privat të përmbarimit, duke përmirësuar mekanizmat kontrollues
të këtij shërbimit të ofruar tek qytetarët (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Ne siguri dhe rend
Forcimi i institucioneve përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike. I gjithë efektivi i Policisë së Shtetit do
t’i nënshtrohen procesit të Vetting-ut mbështetur në një kuadër ligjor të posaçëm të hartuar dhe monitoruar
ngushtësisht dhe drejtpërdrejt nga partnerët ndërkombëtarë (E PAREALIZUAR).
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Numri i punonjësve të policisë rrugore i pranishëm në akset rrugore gradualisht do të reduktohet dhe
zëvendësohet nga pajisjet teknologjike (E PAREALIZUAR) 60.
Në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, do të hartojmë Strategjinë Kombëtare të Inteligjencës dhe
Informacionit, ku do të përfshihen ndër të tjera edhe Ngritja e një Sistemi Kombëtar të Unifikuar të Dhënash
(Data Base). Do të ngrihet Shërbimi i Unifikuar i Komunikimit, i Menaxhimit të Fluksit të Dokumenteve të
Punës, dhe Teknologjisë së Komunikimit dhe Informacionit si mjete menaxhimi efektiv brenda policisë së
shtetit për administrimin e dokumenteve ligjore dhe për koordinimin efektiv me zyrën e Prokurorisë,
Prokurorinë speciale dhe Byronë Kombëtare të Hetimit (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Ne edukim
Sigurimi i cilësisë së reformave dhe gjithë përfshirja, nëpërmjet : rritjes së numrit të fëmijëve që ndjekin
arsimin parashkollor dhe përfshirjes së klasës përgatitore në arsimin e detyrueshëm (E PAREALIZUAR).
Sigurimi i transportit të nxënësve në shkollat rurale (E PAREALIZUAR);
Deri në vitin 2021, çdo fëmijë rom dhe egjiptian, do të regjistrohet në shkollë, 100% e tyre do të mbarojnë
arsimin e detyruar dhe 70% më shumë vajza e djem romë dhe egjiptianë do të përfundojnë të gjitha nivelet
e arsimit (E PAREALIZUAR).
do të përmbyllim akreditimin ndërkombëtar për IAL-et (E PAREALIZUAR);
do të përmbyllim brenda vitit të parë të mandatit gjithë kuadrin institucional e rregullator për të
vënë plotësisht në funksion mekanizmat e reformës (E PAREALIZUAR);
do të realizojmë dhe standardizojmë Anketën Kombëtare Studentore, si instrument vlerësimi të
çdo universiteti (PJESËRISHT E REALIZUAR);
do të krijojmë platformën unike digjitale për të dhënat në arsimin e lartë (E REALIZUAR).

Shëndetësia

Financimi publik për kujdesin shëndetësor synohet të arrijë 60-65% të shpenzimeve totale të shqiptarëve
për shëndetësinë (e gjetëm 43% në vitin 2013), duke siguruar që asnjë familje shqiptare të mos bjerë në
varfëri për shkak të pagesës për kujdes shëndetësor (E REALIZUAR).
Qeveria do të vazhdojë politikat për uljen e çmimit të barnave, duke ruajtur cilësinë, duke rritur
disponueshmërinë (PJESËRISHT E REALIZUAR) 61.
Do të ngremë sistemin e gjurmimit (E PAREALIZUAR) 62.
Do ta bëjmë shërbimin cilësor farmaceutik të disponueshëm në të gjithë territorin (E PAREALIZUAR).

https://www.asp.gov.al/policia-rrugore-8-mujori-i-2019-es-6-jete-me-shume-te-shpetuara-ne-raport-me-vitin-ekaluar-133-aksidente-me-pak-20-000-gjoba-me-pak-se-ne-2018/
https://www.asp.gov.al/policia-rrugore-prezence-te-shtuar-ne-akset-rrugore-ne-hyrje-te-tiranes-elbasanit-durresitdhe-ne-rrugen-e-kombit/
61 https://www.monitor.al/kontrolli-i-barnave-klsh-dem-ekonomik-prej-11-7-mln-leke-nuk-garantohet-cilesia-dhesiguria-e-tyre/
https://gazetasi.al/lista-e-re-ulen-cmimet-e-barnave-perfitojne-475-mije-qytetare/
62 https://panel-klsh.almotech.co/storage/phpDo4M7V.pdf
60
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Vëmendje të veçantë do të tregohet për fëmijët me aftësi të kufizuara, duke mundësuar kujdes socioshëndetësor në qendra të specializuara (E REALIZUAR).
Në vitin 2018 do të fillojë zbatimi i një programi 10-vjeçar për funksionimin e qendrave komunitare në të
gjithë vendin për të koordinuar dhe ofruar shërbime në shëndetin mendor, kujdesin paliativ, shërbimet
ndaj të rinjve, kontrollin e substancave abuzuese (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Deri në vitin 2021, koha e pritjes për të gjitha shërbimet spitalore do të përgjysmohet (PJESËRISHT E
REALIZUAR).
Qeveria do të inkurajojë procesin e akreditimit të të gjithë spitaleve publike dhe private (PJESËRISHT E
REALIZUAR).
Thirrjeve të rasteve urgjente do t’iu përgjigjemi brenda 10–15 minutave në zonat urbane dhe 20–35
minutave në zonat rurale (E REALIZUAR).
Brenda vitit 2020 me anë të PPP do të ndërtohet spitali rajonal i Fierit si qendër ekselence shërbimesh për
qytetarët (E REALIZUAR).
Brenda vitit 2021 do të ndërtohen 8 qendra të reja shëndetësore (E REALIZUAR).

Politika sociale

Dhjetë marrëveshjet e nënshkruara gjatë mandatit qeverisës 2013-2017 në fushën e sigurimeve shoqërore
do të pasohen me nënshkrimin e marrëveshjeve me vendet e tjera të BE-së gjatë katër viteve që vijojnë
(PJESËRISHT E REALIZUAR).
Emigrantët mund të përfitojnë pension bazuar në kontributet e paguara në Shqipëri dhe në vendin e
emigrimit (E PAREALIZUAR).
Politikat tona do të mundësojnë uljen me 10% të punës së papaguar të grave, duke rritur aksesin në
shërbimet sociale si çerdhe, kopshte, shërbime për moshën e tretë, shërbimet për gratë me aftësi të
kufizuara, rome, egjiptiane, si dhe nënat me fëmijë me aftësi të kufizuara (E PAREALIZUAR).
Gjatë katër viteve të ardhshme do të rrisim punësimin dhe do të përgjysmojmë diferencën midis papunësisë
rinore e papunësisë së përgjithshme, nëpërmjet mbështetjes së programeve “start-up”, shkollimit, formimit
profesional dhe korsive preferenciale në treg për punësimin e vajzave dhe djemve (E PAREALIZUAR).
Tri qendrave rinore të ngritura në Tiranë, Vlorë dhe Korçë do t’i shtohen edhe nëntë të tjera në Dibër,
Kukës, Shkodër, Lezhë, Elbasan, Durrës, Berat, Fier dhe Gjirokastër (E PAREALIZUAR).
Programi i ndihmës ekonomike do të zëvendësohet nga programi “Mbështetje për riintegrim” (E
PAREALIZUAR).
Gjatë mandatit tonë të parë, ne trefishuam ndihmën ekonomike nga 1.5 mijë në 4.5 mijë dhe nga 3 mijë në
8 mijë lekë. Deri në vitin 2021, një në dy familje përfituese të mbështetjes për riintegrim do të përfshihen në
programin “Shqipëria punon”, duke mundësuar që deri në vitin 2025 në këtë program të përfshihen tri në
katër familje (E PAREALIZUAR).
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Gjatë mandatit tonë të dytë do të përfundojmë dëmshpërblimin e kësaj kategorie dhe do të mbështesim
integrimin dhe pjesëmarrjen e tyre shoqërore, ekonomike e politike (PJESËRISHT E REALIZUAR) 63.

Mbrojtja, integrimi dhe siguria

Në periudhën kohore 2017-2021 Shqipëria do të synojë një rritje graduale dhe domethënëse të buxhetit të
mbrojtjes, në përmbushje të angazhimit tonë përkundrejt NATO-s në Uells dhe në Varshavë për t’i
dedikuar 2% të PBB-së shpenzimeve të mbrojtjes deri në vitin 2024 (E PAREALIZUAR) 64.
Brenda vitit 2019 do të krijohet njësia ushtarake e sigurisë kibernetike në bashkëpunim me partnerët tanë
strategjikë (PJESËRISHT E REALIZUAR).
Gjithashtu, brenda vitit 2019 do të realizojmë gatishmërinë operacionale të Grup-Batalionit të Këmbësorisë
së Mekanizuar, duke përmbushur në këtë mënyrë detyrimet ndaj NATO-s në kapacitetet ushtarake
(PJESËRISHT E REALIZUAR).
Do të krijohet një Agjenci Shtetërore e emigracionit dhe do të fillojë regjistrimi i tyre aty ku ata janë (E
REALIZUAR).

63
64

https://financa.gov.al/programi-buxhetor-afatmesem-ne-vite-2/
https://financa.gov.al/programi-buxhetor-afatmesem-ne-vite-2/
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B. PROGRAMI QEVERISËS i PS, 2021 – 2025 DHE PREMTIMET
ZGJEDHORE TË PËRFSHIRA65
E ka
Programi
elektoral?

Nr

PROGRAMI PËR ARSIMIN, GRUAN
DHE RININË

1

Pagat e arsimtarëve do të rriten me 40% 66

Po

2

Libra falas për të gjithë nxënësit e arsimit para-universitar 68

Po

3

Krijimi i një sistemi virtual alternativ shkollimi, me lidhje apo pa
lidhje të domosdoshme në internet 70

Po

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mbyllja përfundimtare e praktikës së vjetër të klasave kolektive në
zonat e largëta, nisur nga eksperienca e pandemisë
Do të ngremë kampusin e ri Universitetit Tiranës, si dhe do të
përfundojmë kampusin e Universitetit Bujqësor, Akademisë së
Arteve, Universitetit Politeknik dhe Akademisë së Sigurisë
Fundi i mësimit me dy turne për shkak të mungesës së klasave
deri në 2025 71
Program Kombëtar 10 vjeçar për kodimin për fëmijët 12-18 vjeç
dhe qendra të specializuara të hyrjes në botën digjitale
Do të çelim programin kombëtar të arteve dhe zejeve për të
gjithë nxënësit e shkollave të mesme
Edukimi fizik do të zënë një vend më të rëndësishëm në sistemin
arsimor, nga klasa e parë deri në universitet
Gjuha angleze do të nisë të mësohet në të gjithë shkollat e vendit
që nga klasa e parë
Financim me 10 milion Euro në vit për universitet për afrimin e
studimit me vendet e BE
Deri në vitin 2025, të gjithë drejtuesit e shkollave do të
licensohen nga shkolla e drejtorëve si menaxherë të kualifikuar

Po

Referencat
Strategji/
Programi
KMF/ PBA
qeverisës
PBA 2021Programi
2023
Qeverisës 67
PBA 2021Programi
2023
Qeverisës 69
PBA 20212023
S.K.P.A 20192022
PBA 20212023

Po

PBA 20212023

Po

PBA 20212023

Po
Po
Po
Po
Po
Po

PBA 20212023
PBA 20212023
PBA 20212023
PBA 20212023

Programi
Qeverisës 72
Programi
Qeverisës 73

https://polifakt.al/wp-content/uploads/2021/09/Programi-qeverises-Rama-3.pdf
https://www.ps.al/te-reja/rruga-drejt-25-prillit-shkolla-dhe-universiteti-ne-planin-e-veprimit-2021-2025
pagat e mësuesve që i kemi rritur 32%
67 Faqe 18. Rritja e pagave. Rrisim pagat e mësuesve, mjekëve dhe infermierëve me 40% deri në fund të mandatit tretë
68 tekstet shkollore janë falas për 250 mijë nxënës dhe librat e fëmijëve tanë, të fëmijëve të Shqipërisë, janë prodhime të
shtëpive prestigjioze të Oxford, Cambridge dhe Pearson
69 Faqe 31. Arsimi. Tekstet shkollore falas për të gjithë nxënësit e arsimit bazë. Për vitin shkollor 2021-2022 janë përfshirë
tashmë në skemën për tekstet shkollore në përdorim falas edhe nxënësit e klasës së tetë dhe të nëntë, në total 280 mijë
nxënës të arsimit bazë dhe të kategorive të veçanta në arsimin e mesëm të lartë, duke lehtësuar ndjeshëm barrën
financiare të familjeve.
70 Premtimet me ngjyrë të zezë nuk janë përfshirë në programin qeverisës. Vetëm ato me ngjyrë jeshile përfshihen në program
71 kemi investuar 130 milionë dollarë për 263 shkolla të reja ku mësojnë 114 mijë nxënës. Këtë vit vazhdon pa pushim
me 3 turne, në të shumtën e herës, rindërtimi i 120 shkollave të reja për 40 mijë nxënës të tjerë
72 Faqe 31. Arsimi. Klasat e profilizuara sportive. Do të rritet numri i klasave të profilizuara sportive në mënyrë
progresive në të gjithë vendin, duke filluar që nga viti shkollor 2021-2022 nga 223 në 423, duke shtuar edhe disiplina
të reja sportive, si gjimnastikë, atletikë dhe tenis.
73 Faqe 31. Arsimi. Të mësuarit e gjuhës angleze që nga klasa e parë e arsimit bazë. Me vitin shkollor 2021-2022 nis
mësimi i gjuhës angleze si lëndë e detyruar që nga klasa e parë e arsimit bazë
65
66
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C.S.L 74
LIGJI
80/2015
PBA 20212023
S.S.A.P-U.
2014-2020
PBA 20212023

15

Do të mbështesim çdo sinergji të plotë mes një universiteti
shqiptar dhe një të huaj publik në anglisht
Paketa e inovacionit do të ofrojë kualifikime në novacion duke
mbuluar kostot 100% nga qeveria
Fuqizim të kurseve të personalizuara për fëmijët

16

Dixhitalizimi i gjithë sistemit para universitar

Po

17

Universitetet tona do të njehsohen me universitete publike
europiane apo të vendeve të tjera mike

Po

PBA 20212023

18

Programet profesionale do t’i çojmë në një nivel tjetër, në
bashkëpunim të ngushtë me universitetet publike dhe private dhe
me aktorët e tregut

Po

PBA 20212023

19

Universitete të spikatura publike të vendeve mike, të jenë
integruar në sistemin e arsimit tonë të lartë publik

Po

LIGJI
80/2015 76

Nr

PROGRAMI PËR SHËNDETËSINË

1

Pagën për mjekët dhe infermierët do ta rrisim 40% përsëri

13
14

2
3
4
5

77

100 qendra shëndetësore dhe ambulanca të rehabilituara deri në
vitin 2024
6 spitale rajonale me shërbim të ri të obstetri gjinekologjisë dhe
pediatrisë dhe 2 spitale universitare të obstetri gjinekologjisë
4 spitale rajonale të transformuar në qendra reference
diagnostikuese
Vendosja në punë e 10 qendrave model të mjekësisë familjare

Po
Po
Po

E ka
Programi
elektoral?
Po
Po
Po
Po
Po

Programi
Qeverisës 75

Programi
Qeverisës

Programi
Qeverisës

Referencat
Strategji/
Programi
KMF/
qeverisës
PBA
PBA 2021Programi
2023
Qeverisës 78
PBA 20212023
PBA 20212023
PBA 2021Programi
2023
Qeverisës 79
PBA 2021Programi
2023
Qeverisës 80

https://www.csl.edu.al/
Faqe 31. Arsimi. Ndërkombëtarizimi i Arsimit të Lartë. Fillojmë punën për hapjen e filialeve të Universiteteve më të
mira ndërkombëtare në Shqipëri, si dhe për programe studimi të përbashkëta dhe të dyfishta me to. MASR do të
mbështesë hapjen e programeve në gjuhën angleze në të gjitha universitetet shqiptare
76 https://www.arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/AKTET_NENLIGJORE.pdf
77 https://top-channel.tv/2021/02/11/ekskluzive-programi-i-mandatit-te-trete-synimet-e-ps-ne-ekonomi-arsim-bujqesishendetesi-dhe-infrastrukture3/
78 Faqe 18. Rritja e pagave. Rrisim pagat e mësuesve, mjekëve dhe infermierëve me 40% deri në fund të mandatit tretë
79 Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Duke investuar në infrastrukturë e teknologji, brenda vitit 2025 do të kemi katër
Pole spitalore që do të bëhen Qendra Reference Dianostikuese dhe Trajtuese në katër rajonet
80 Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Do të vendosim në funksionim 10 qendra model të mjekësisë familjare, me
shërbime të integruara socio – shëndetësore, me fokus problemet e shëndetit mendor, shërbimet për fëmijët dhe të
rinjtë dhe kujdesin paliativ brenda 2024
74
75
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6

Rimodelimi i financimit publik për shëndetësinë, modernizimin e
sistemit shëndetësor 81

Po

7

Do të ndryshojmë administrimin e brendshëm të spitaleve

Po

8
9
10
11
12
13
14

Mjekët do të fillojmë t’i paguajmë jo të gjithë njësoj, por sipas
perfomancës së tyre
Ndërtimi i spitalit të ri të Laçit
Spital i ri rajonal në Shkodër, i njëjtë me standardet e spitalit të
Fierit
Vaksinimi i popullatës kritike, personat në moshë mbi 60 vjeç
dhe ata me sëmundje bashkëshoqëruese do të ketë përfunduar
brenda shtator 2021.
Ndërtojmë një sistem të dhënash që garanton informacion për
“shpërndarjen” dhe aksesin në shëndetësi të popullatës, që
mundëson një monitorim konstant për adresimin e pabarazive.
Nxisim inovacionin dhe rritjen e përdorimit të teknologjisë së
informacionit në shëndetësi.
I japim përparësi parandalimit të sëmundjeve të
transmetueshme dhe jo të transmetueshme.

Po
Jo

PBA 20212023
S.S.M.F.P.
2019-2022 82
SKZHI II 85

Programi
Qeverisës 83
Programi
qeverisës 84
Programi
Qeverisës 86

Jo
Jo

Programi
Qeverisës 87

Jo

Programi
Qeverisës 88

Jo
Jo

Nr

PROGRAMI PËR EKONOMINË

E ka
Programi
elektoral?

1

Angazhohemi të krijojmë 150 mijë vende pune 89

Po

Programi
Qeverisës
Programi
Qeverisës

Referencat
Strategji/
Strategji/
KMF/
Programi
PBA
qeverisës
KMF 20222024
ERP 20212023

sot prej vitesh mbeten në arkën e familjeve, 18 milionë dollarë nëpërmjet reformës së uljes së çmimit të barnave. Lista e barnave
të rimbursueshme është pasuruar me 191 barna të reja dhe përfitimi i të gjithëve është fare i qartë
82 https://www.financa.gov.al/wp-content/uploads/2020/08/PFM-Strategy-2019-2022-ALB-1.pdf
83 Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Do të ndërtojmë Programin Kombëtar të mjekësisë së specializuar të lëvizshme
me qëllim që qytetarët në zonat më të thella të vendit të kenë akses periodik në shërbimin shëndetësor
84 Faqe 14. Një strategji e re për shëndetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
- Aplikojmë qasjen “One health” – si një qasje bashkëpunuese, ndërsektoriale dhe ndërdisiplinore që zbatohet në nivel
lokal, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar, me qëllim arritjen e rezultateve optimale në shëndetësi, duke njohur
lidhjen e rëndësishme mes shëndetit dhe mjedisit.
- I japim përparësi integrimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe social, duke siguruar një kujdes të fokusuar
tek pacienti dhe duke ndërtuar një sistem të fortë të kujdesit primar.
85 https://www.mod.gov.al/images/PDF/strategji2016/SKZHI_FINAL_QBZ.pdf
86 Faqe 34. Shqipëria e shëndetshme. Fillojmë pilotimin e modelit të ri të autonomisë spitalore në Spitalin e Ri në Fier
brenda vitit 2022 për të vijuar me përshkallëzimin në spitalet e tjera, me qëllim përmirësimin e sistemit të administrimit
të spitaleve publike sipas një sistemi që shpërblen mbi bazën e performancës, dhe eliminon çdo abuzim dhe
papërgjegjshmëri në kurriz të qytetarëve
87 Faqe 13. Lufta me pandeminë Covid-19
88 Faqe 13. Lufta me pandeminë Covid-19
89 https://www.facebook.com/PellumbiArben/posts/1163212820801198
81
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2

Do ta bëjmë Shqipërinë kampione të Ballkanit në këtë dekadë
në turizëm, në agroturizëm dhe në eksporte bujqësore 90

Jo

3

Rritja e pagës minimale vit pas viti deri në 40 mijë lekë në fund
të mandatit

Po

4

Paga mesatare bruto në rang vendi do të shkojë në 85 mijë lekë
bruto

Po

5

Ngritje e fashës me disa shkallë më shumë, duke e çuar tatimin
23% mbi pagën 250 mijë lekë/muaj

Po

6
7
8
9

Krijohet një fond kreditimi prej 10 milionë Euro për
manifakturën
Lehtësim i procedurave të rekrutimit me 3 muaj integrim të
rimbursuar për çdo punësim të ri
Nxitje transformimin e proceseve të prodhimit duke mbështetur
blerjen e makinerive të industrisë 4.0 nëpërmjet rritjes së
indeksit të amortizimit nga 20% deri në 40%
Kalimi i gjithë sistemit të manifakturës, që njihet si fason, në një
nivel tjetër 95

Po
Po
Po
Po

10

Do të kemi një metropol Tiranë – Durrës

Po

11

Park industrial në Lezhë pranë zonës aeroportit të Gjadrit 97

Jo

12

Mbështesim sipërmarrjen në sektorët më produktivë të
ekonomisë, për ringritjen edhe më të fortë të tyre pas
pandemisë, duke dedikuar:
- 50 milionë euro për sipërmarrjet në sektorin e turizmit,
në formën e instrumentit të garancisë;
- 5 milionë euro për sipërmarrjet në fushën e transportit;
- 50 milionë euro për sipërmarrjet në sektorin e manifakturës, si
garanci për kreditim apo zgjatje të afatit të kredive ekzistuese.

Jo

KMF 20222024
ERP 20212023
KMF 20222024
ERP 20212023
S.S.M.F.P.
2019-2022

Programi
Qeverisës
Programi
Qeverisës 91
Programi
Qeverisës 92

PBA 20212023
S.K.P.A.
2019-2022

Programi
Qeverisës 93

PBA 20212023

Programi
Qeverisës 94

S.ZH.B.I.
2014-2020
S.T.B.DR
20152030 96
PBA 20212023

Programi
Qeverisës 98

90http://ata.gov.al/2021/04/03/ne-kete-dekade-shqiperia-kampione-ne-ballkan-per-turizem-agroturizem-dhe-eksportebujqesore/
91 Faqe 16. Mirëqenie për të gjithë. Rrisim pagën mesatare mujore bruto me 25% në mënyrë graduale deri në fund të
mandatit.
Faqe 18. Rritja e Pagave. Rrisim pagën mesatare në administratë, nga 72 mijë lekë/muaj në 85 mijë lekë/muaj deri në
fund të mandatit të tretë.
92 Faqe 16. Mirëqenie për të gjithë. Tatimi 23% do të fillojë të aplikohet në pagat mbi 200 mijë lekë, dhe më tej, brenda
afatit të deklaruar 250 mijë lekë, nga 150 mijë që është sot
93 Faqe 19. Biznesi i vogël dhe familja produktive. Vijojmë të nxisim sipërmarrjet e të rinjve. Fondi i mbështetjes për
sipërmarrjet e reja start-up do të 5-fishohet, duke arritur në 10 milionë euro
94 Faqe 19. Biznesi i vogël dhe familja produktive. Do të përdorim instrumentin e amortizimit të përshpejtuar gjatë vitit,
për të nxitur investimet me pajisje të prodhuara brenda vendit, me vëmendje në pajisjet që kursejnë energji dhe
që janë miqësore ndaj mjedisit, deri në kuotën 40%
95 duke synuar prodhimtarinë me cikël të mbyllur "Made in Albania”
96 https://cdinstitute.eu/wp-content/uploads/2016/03/Bashkia-Durres-Strategjia-e-Zhvillimit-Territorial-2015-2030.pdf
97 https://www.ps.al/te-reja/rruga-drejt-25-prillit-prezantimi-i-skuadres-fituese-ne-qarkun-e-lezhes
98 Faqe 13. Lufta me pandeminë Covid-19
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13
14

Rritja ekonomike do të jetë mesatarisht 4.5 % në vit dhe do të
mbështesë një rritje edhe më të madhe të pagave në nivel vendi
Rrisim të ardhurat e disponueshme me 20% deri në fund të
mandatit.

Programi
Qeverisës 99
Programi
Qeverisës

Jo
Jo

E ka
Programi
elektoral?

Nr

PROGRAMI PËR MJEDISIN DHE
TURIZMIN

1

Shteti shqiptar do të subvencionojë dhe operatorët turistikë

Po

2

Paketë unike kombëtare për promovimin ndërkombëtar të
destinacioneve, paketë në të cilën shteti shqiptar do të investojë
10 milionë Euro çdo vit

Po

3

Agroturizmi do të mbështetet jo vetëm financiarisht, por edhe
me harta, rrugë, infrastrukturë lokale, promovim unik

Po

4

Zona të reja të zhvillimit turistik, në total 6 zona

Po

5

Muzeu i ri Etnografik në Gjirokastër dhe bypass i zonës
historike

Jo

6

Muze historik në Tepelenë

Jo

7

Qendër e re turizmi në Korçë

Jo

8

Menaxhim i integruar i mbetjeve në tërësinë e territorit sipas
Masterplanit

Jo

9

Reduktim me synim zhdukjen të ambalazhit plastik njëpërdorimësh

Jo

Referencat
Strategji/
Programi
KMF/
qeverisës
PBA
S.K.ZH.Q.T
2019-2023
PBA 2021Programi
2023
Qeverisës 100
S.K.ZH.Q.T
2019-2023
Programi
PBA 20212023
Qeverisës 101
S.K.ZH.Q.T
2019-2023
S.K.ZH.Q.T
2019-2023
PBA 20212023
S.K.K 2019
-2025
PBA 20212023
S.K.K 2019
-2025
PBA 20212023
S.K.ZH.Q.T
2019-2023
Programi
Qeverisës 102
Programi
Qeverisës 103

Faqe 16. Mirëqenie për të gjithë
Faqe 25. Turizmi dhe mjedisi.
- Inkurajimi i brandeve të mirënjohura ndërkombëtare për të investuar apo operuar në Shqipëri.
- Përfundimi i procesit të lëvizjes së mjeteve lundruese përmes platformës online të hyrje-daljeve.
- Promovimi i Flamurit Shqiptar në tregun ndërkombëtar, si destinacion tax-free.
- Riorganizim i Agjencisë Kombëtare të Turizmit në përgjigje të flukseve të pritshme turistike dhe të kërkesave në rritje
të operatorëve turistikë
101 Faqe 20. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
- Mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave.
- Politika nxitëse dedikuar emigrantëve, të rinjve dhe rritjes së përfshirjes së grave në sektor
102 Faqe 25. Turizmi dhe mjedisi.
103 Faqe 25. Turizmi dhe mjedisi.
99

100
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10

Riorganizim i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, me ligj të ri të
dedikuar Menaxhimin e Integruar të Bregdetit, si dhe forcimi i
bashkëpunimit ndërinstitucional me Bashkitë bregdetare

Nr

PROGRAMI PËR BUJQËSINË

1.

Ulje TVSh-në për grumbulluesit në 6%

2.
3
4
5
6
7

8

Eksportet bujqësore i kemi rritur në 400 milionë US. D, ishin
rreth 100 milionë US.D. Do t’i çojmë mbi 1 miliardë US.D
Dyfishimi i numrit të bagëtive të imta nga 2 milionë në 4
milionë
Do të garantojmë aksesin në programin IPARD III me fond
financimi 166 milionë Euro
16 milionë US.D në vitin 2025 për të mbështetur më shumë
kultura të mbjelljes
Grant 5.000 Euro për emigrantët që investojnë në
agroturizëm 107
70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët
nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave kombëtare të
mbështetjes
TVSH zero për:
- makinat bujqësore si në import ashtu dhe brenda vendit;
- 27 zëra doganorë të peshkimit;
- rrjetat, anijet, pajisjet elektronike, frigoriferët, motorët e
anijeve etj. në bordin e anijeve të peshkimit, të trajtuara si
furnizime bordi;

Jo

E ka
Programi
elektoral?

Po
Po
Po
Po
Po
Po

Programi
Qeverisës 104

Referencat
Strategji/
Programi
KMF/
qeverisës
PBA
PBA 20212023
S.S.M.F.P
2019-2023
S.N.ZH.R.B Programi
2014-2020
Qeverisës 105
S.N.ZH.R.B
2014-2020
Programi
PBA 20212023
Qeverisës 106
PBA 2021Programi
2023
Qeverisës
Programi
Qeverisës 108

Po

Programi
Qeverisës 109

Po 110

Programi
Qeverisës 111

Faqe 25. Turizmi dhe mjedisi.
Faqe 21. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
- Rritja e aksesit në tregje të reja ndërkombëtare nëpërmjet informimit dhe lehtësimit të marrëveshjeve tregtare.
- Orientimi i investimeve në shtimin e zinxhirit të vlerës në agro-përpunim.
- Lehtësirave në blerjen e makinerive dhe pajisjeve të agro-përpunimit duke i ofruar sipërmarrjeve ekzistuese të
përdorin një amortizim të përshpejtuar me dy herë.
106 Faqe 21. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit. 146 milionë euro mbështetje nëpërmjet programit IPARD III.
107
https://ata.gov.al/2021/04/12/5-mije-euro-grant-dhe-amnisti-per-parate-e-emigranteve-plani-i-veprimit-te-ps-seper-nxitjen-e-agroturizmit/
108 Faqe 19. Biznesi i vogël dhe familja produktive. Do të mbështesim emigrantët që të transferojnë në Shqipëri njohuritë
e aftësitë e marra, përmes mbështetjes në formë granti në vlerën 5 mijë euro, për çdo biznes të nisur nga një emigrant i
kthyer.
109 Faqe 19. Biznesi i vogël dhe familja produktive. Do të mbështesim emigrantët që të transferojnë në Shqipëri njohuritë
e aftësitë e marra, përmes mbështetjes në formë granti në vlerën 5 mijë euro, për çdo biznes të nisur nga një emigrant i
kthyer.
110 Të miratuara përpara prezantimit te programit
111 Faqe 21. Zhvillimi i bujqësisë dhe fshatit.
Faqe 22. Biznesi i manifakturës, teknologjisë së informacionit dhe shërbimeve.
104
105
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Tarifa zero për regjistrimin dhe vaksinimin e detyruar të
blegtorisë;
Blerja e gazoilit nga anijet e peshkimit me 0 akcizë, 0 taksë
karburant dhe 0 taksë karboni;
Tatim fitimi 5% për Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor.
Tatim fitimi 5% për sipërmarrjet IT

Nr

PROGRAMI PËR ENERGJINË

E ka
Programi
elektoral?

1

Shqipëria kthehet në eksportues neto të energjisë 112

Po

2
3
4
5
6
7

Do të ndërtojmë e të transformojmë nënstacionet e tjera në
rang vendi
Do të rrisim sigurinë e furnizimit për të gjithë, përmes
fuqizimit pikërisht të kapaciteteve të shpërndarjes së energjisë
elektrik 114
Do të vijojmë të ndërtojmë një rrjet të ri 20 kilovolt me një seri
kabinash të tjera
Do të fuqizojmë aspektin teknologjik smart, digjital, në
monitorim e në operim përmes një sistemi që tanimë është i
instaluar në Shqipëri
Park i prodhimit të energjisë së erës në Lezhë
Do ta çojmë në mandatin e tretë nivelin e humbjeve teknike në
energji në 10%

Po
Po

S.K.E.
2018-2030

Po

S.K.E.
2018-2030

Po

S.K.E.
2018-2030

Po
Po

8

Vlora një qendër rajonale për gazin e lëngshëm natyror

Po

9

Dy investime madhore me amerikanët, në Skavicë tjetrin në
TEC-in e Vlorës për gazin e lëngshëm

Po

10
11

Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej
140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm
(Mars 22)
Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në
Shkurt të vitit 2022

Referencat
Strategji/
Programi
KMF/
qeverisës
PBA
Programi
Qeverisës 113
S.K.E.
2018-2030

S.K.E.
2018-2030
S.K.E.
2018-2030

Programi
Qeverisës 115
Programi
Qeverisës 116

Jo

Programi
Qeverisës 117

Jo

Programi
Qeverisës 118

ato para që i harxhojmë për të importuar energji nuk do të jenë më para që do të harxhohen, por do të mbeten këtu në ekonomi
Faqe 8. Energjia. Mirëqenie për të gjithë.
114 ku kemi investuar afro gjysmë miliardi dollarë e ku kemi ndërtuar një seri të tërë veprash
115 Faqe 24. Energjia. Brenda qershorit 2022 nënshkruajmë kontratën për fillimin e punimeve për TEC Vlorë, projekt i
cili përfshin konvertimin e TEC Vlorë me LNG (gaz të lëngshëm natyror), tek ndërtimi i një terminali rigazifikimi, e
deri tek shpërndarja në shkallë të vogël e LNG, duke shndërruar Vlorën në një HUB rajonal
116 Faqe 24. Energjia. Brenda marsit të vitit 2022 nënshkruajmë kontratën për projektimin dhe
ndërtimin e
Hidrocentralit të Skavicës, HEC-i më i madh në vend.
117 Faqe 24. Energjia.
118 Faqe 24. Energjia.
112
113
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Nr

PROGRAMI PËR
INFRASTRUKTURËN DHE
TRANSPORTIN

1

Ujë të pijshëm 100% në 24 orë, brenda vitit 2022, në zonat
urbane të 61 bashkive të vendit 119

Po

2

Rritje e buxhetit për ujin në mandatin e tretë, me 40%, nga
buxheti i shtetit dhe mbështetjes nga fondet e huaja

Po

3

Ndërtimi i 2 aerodromeve në Gjirokastër 120

Po

4

Ndërtimi i aeroportit në Vlorë

Po

5

Ndërtimi i aeroportit të ri në Sarandë

Po

6

Ndërtimi i aeroportit të ri në Korçë

Po

7

Porti i Durrësit me investimin prej 2 miliardë Euro 124

Po

8
9
10
11

Ndërtimi i 3 porteve në Vlorë, porti turistik, porti i mallrave
dhe porti i peshkatarëve
Port i ri turistik në Sarandë
Porti i ri turistik i Lezhës, porti i katërt i zinxhirit porteve
Do rikthejmë si projekt prioritar Boshtin e Jugut, nga Hani i
Hotit deri në Përmet

E ka
Programi
elektoral?

Po
Po
Po
Po

12

Linja e re hekurudhore Pogradec-Korçë-Greqi

Po

13

Përfundimi i akseve Balldren-Milot dhe Milot-Fier

Po

14

Brenda vitit 2021, përfundimi i Rrugës së Arbrit

Po

Referencat
Strategji/
KMF/ PBA

Programi
qeverisës

PBA 20212023
S.K.S.F.U.K
2020-2030
PBA 20212023
S.S.T 20162020 121
S.S.T 20162020
S.S.T 20162020

Programi
Qeverisës 122
Programi
Qeverisës 123

LIGJI
145/2020 125
P.K.S.T.D.I.P,
2020 126
P.K.S.T.D.I.P,
2020
PBA 20212023
PBA 20212023
PBA 20212023
PBA 20212023

Programi
Qeverisës 127

Programi
Qeverisës 129

120 e ca kantiere që sot punojnë për të garantuar që në të gjitha qendrat urbane të Shqipërisë
një aeroport e ka kthimin e investimit në ekonomi 1 Euro e shpenzuar në 23 Euro të kthyera, në një periudhë
afatmesme
121 https://infrastruktura.gov.al/wpcontent/uploads/2018/10/Vendim_i_KM_811_16.11.2016_Miratimi_i_STRATEGJIA_e_Transportit_2016-2020.pdf
122 Faqe 23. Transporti ajror, rrugor, hekurudhor dhe detar. Nisim punimet për VIA (Vlora International Airport)
brenda vitit 2021 që ky aeroport të jetë operacional më 2024
123 Faqe 23. Transporti ajror, rrugor, hekurudhor dhe detar. Brenda vitit 2021 nënshkruajmë kontratën për ndërtimin
e SIA (Saranda International Airport).
124 pas marrëveshjes së bashkëpunimit me Qeverinë e Emirateve të Bashkuara, do të kthehet në marinën më të madhe
të Mesdheu
125 https://qbz.gov.al/eli/fz/2021/3/6531eb82-4b24-4ea3-9d84-081dac73b9c4;q=emirate
126http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=5958&token=d8c693ddf0f1dff6faf413a7ebc78a520595c2c8
127 Faqe 23. Transporti ajror, rrugor, hekurudhor dhe detar. Nisim në Janar 2022 punën për transformimin e Portit
aktual të Durrësit në një hapësirë moderne të kompletuar me një marinë jahtesh, infrastrukturë turistike dhe komplekse
rezidenciale që do pozicionojë Shqipërinë në hartën e turizmit elitar mesdhetar.
129 Faqe 23. Transporti ajror, rrugor, hekurudhor dhe detar. Përfundojmë brenda vitit 2021 punimet për ndërtimin e
Rrugës së Abrit
119
120
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BUXHETI
2021 128
PBA 20212023
BUXHETI
2021

15

30.7 miliardë Lekë 130 ku pjesa kryesore do të jetë për grante
rikonstruksioni e rindërtimi 131 dhe për banesat 132

Po

16

Në dhjetor 2021 përfundon e gjithë Unazën e Madhe të
Tiranës

Po

PBA 20212023

17

Përfundimi brenda verës 2021 i dy akseve Tepelenë-Lekdush
dhe Gusmar-Kuç

Po

18

Ndërtimi i segmentit rrugor “Orikum – Llogara”

Po

19

Ndërtimi i segmentit “Thumanë – Kashar”

Po

PBA 20212023
PBA 20212023
PBA 20212023

20

Ndërtimi i rrugës “Kardhiq-Delvinë”

Po

21

Rrjet i ri ujësjellësi në Vlorë

Po

22

Rindërtimi i sheshit të Flamurit

Po

23
24
25
26

Projekt i infrastrukturës turistike në Vlorë, që do të lidhë
Ujin e Ftohtë me Radhimën e Orikumin
“Air Albanian” duam ta çojmë në fluturimet përtej oqeanit
Investim për portin e Himarës, për ta shndërruar në Port
turistik
28 kantiere të reja të infrastrukturës publike do të kenë
përfunduar deri në pranverën e vitit 2022.

27

Nisim brenda vitit punimet për Hekurudhën Tiranë-Rinas-Durrës 136

Nr

PROGRAMI FISKALE DHE
BUXHETORE

Programi
Qeverisës 133

Programi
Qeverisës 134

PBA 20212023
PBA 20212023
PBA 20212023
PBA 20212023

Po
Po
Po

Programi
Qeverisës 135
Programi
Qeverisës 137

Jo
Po

E ka
Programi
elektoral?

Referencat
Strategji/
KMF/ PBA

Programi
qeverisës

https://www.financa.gov.al/buxheti-2021/
rreth 245 milionë Euro
131 14.6 miliardë Lekë
132 6.8 miliardë Lekë
133 Faqe 12. Rindërtimi. 4.500 banesa të reja individuale do të përfundojnë, duke strehuar të gjithë
banorët që humbën
shtëpitë e tyre
134 Faqe 23. Transporti ajror, rrugor, hekurudhor dhe detar. Aksi Kardhiq-Delvinë do të përfundojë tërësisht në
pranverën e vitit të ardhshëm (Maj 2022)
135 Faqe 23. Transporti ajror, rrugor, hekurudhor dhe detar.
136 https://www.monitor.al/linja-hekurudhore-tirane-durres-gati-nisja-e-punimeve-dorezohet-vleresimi-i-ndikimit-nemjedis/
137 Faqe 12. Rindërtimi
128
130
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1

Lehtësim barrës tatimore dhe kompanitë do të kenë më shumë
likuiditet 138

Po

2

Prej 1 janari 2023, rimbursimi i TVSH-së do të jetë automatik

Po

3

Nga 1 janari i vitit 2023 do të hiqet taksa mbi pagën aktuale deri
në 40 mijë lekë

Po

4

Biznesi i vogël nuk do ketë më inspektor te dera, nuk do ketë më
kontrolle fare sepse gjithçka do jetë dixhitale

Po

5

Do të vazhdojnë të përmirësohen e të shtohen marrëdhëniet me
shtetin dhe lehtësirat që biznesi i madh përfituar

Po

6
7

Biznesi i vogël do t'i ketë taksat dhe TVSH-në zero deri në vitin
2029 143
Paketa e inovacionit dhe IT. Kostot do të rimbursohen 50%
direkt dhe 50% si dyfish i tatimit të zbritshëm 145

Po

ERP 20212023
PBA 20212023
S.S.M.F.P
2019-2023
PBA 20212023
S.S.M.F.P
2019-2023
ERP 20212023
P.S.A.T 20172021 141
S.S.M.F.P
2019-2023
S.S.M.F.P
2019-2023
P.S.A.T 20172021
KUVEND

Po

8

Reforma e fiskalizimit mbyllet brenda mandatit të tretë 147

Po

9

Pagesa e taksave do të jetë digjitale

Po

10

Do të rriten me 30% pagat e administratës publike

Po

P.S.A.T 20172021
S.S.M.F.P
2019-2023
S.N.A.D.SH.
2015-2020 148
S.S.M.F.P
2019-2023
PBA 20212023

Programi
Qeverisës 139

Programi
Qeverisës 140

Programi
Qeverisës 142

Programi
Qeverisës 144
Programi
Qeverisës 146

Programi
Qeverisës 149

63% e njerëzve që punojnë në shtet ose në privat kanë një rrogë deri në 400 mijë lekë
Faqe 18. Mirëqenie për të gjithë. Nga 1 janari 2023, rimbursimi i TVSH-së për bizneset do të jetë automatik
140 Faqe 17. Mirëqenie për të gjithë. Rrisim dyshemenë për pagat e pa-tatueshme nga 30 mijë në 40 mijë lekë në muaj.
Me këtë masë, 435 mijë të punësuar, ose 63.8% e totalit të punësuarve, paguajnë zero taksë
141 https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=715
142 Faqe 18. Mirëqenie për të gjithë.
143 https://www.ps.al/te-reja/rruga-drejt-25-prillit-pagat-taksat-dhe-biznesi-ne-planin-e-veprimit-2021-2025
144 Faqe 19. Biznesi i vogël dhe familja produktive. Biznesi i vogël me zero taksa
145 ndaj shoqërive ku është i punësuar apo i punësueshëm përfituesi
146 Faqe 19. Biznesi i manifakturës, teknologjisë së informacionit dhe shërbimeve. Do
të krijojmë programet
“Inovacion dhe ekselencë në manifakturë” dhe “Inovacion dhe ekselencë në IT” për trajnime në inovacion, dizajn,
marketing, kërkim dhe zhvillim nëpërmjet mbulimit të kostove të trajnimit 100%. Kostot do të rimbursohen 50%
direkt dhe 50% si dyfish i tatimit të zbritshëm ndaj shoqërive ku është i punësuar përfituesi.
Faqe 23. Biznesi i manifakturës, teknologjisë së informacionit dhe shërbimeve. Krijojmë instrumentin e garancisë për
kreditim në IT prej 50 milionë euro.
147 me përfundimin e ngritjes së sistemit online ku do të kryhen të gjitha transaksionet dhe shërbimet. Nga kjo reformë synohet
rritja me 30 % e të ardhurave në PBB
148 https://akshi.gov.al/wp-content/uploads/2018/03/Strategjia_e_Axhendes_Dixhitale_shqip.pdf
149 Faqe 16. Mirëqenie për të gjithë. Rrisim pagat e administratës publike
138
139
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11

S.S.M.F.P
2019-2023
S.A.M.B.
2021-2023

Politika e bonusit të pensioneve të fundvitit do të kthehet në
një politike permanente të rritjes së pensioneve, përtej
indeksimit, pa rrezikuar skemën dhe reformën e arritur. Kjo
politike do të garantoje një rritje të vazhdueshme vjetore prej
mbi 5% për çdo pensionist

E ka
Programi
elektoral?

Nr

PROGRAMI PER POLITIKAT

1

Do të mbyllim përfundimisht pronën si çështje, qoftë në
qytet, qoftë në fshat

Po

2

Reforma në Drejtësi dhe domosdoshmëria për të konsoliduar
pozicionin e drejtësisë së re

Po

Nr

PROGRAMI PËR POLITIKAT
SOCIALE

1
2
3

Subvencionimin me pagesë me çerdhet dhe kopshtet private,
për subvencionimin e pagesës 153
Dyfishimi i fondit për kreditë e buta për strehimin e familjeve
të reja
Brenda vitit 2022, përfundon ndërtimi i rreth 12 mijë
apartamenteve në lagjet e reja dhe rehabilitimi i 160 shkollave

Programi
Qeverisës 150

Jo

E ka
Programi
elektoral?
Po
Po
Po

Referencat
Strategji/
KMF/ PBA

Programi
qeverisës

S.N.R.F.D.P.
2012-2020 151
SKZHI II
REFORMA 152
P.K.I.E. 20192021

Programi
Qeverisës
Programi
Qeverisës

Referencat
Strategji/
KMF/ PBA

Programi
qeverisës

PBA 2021-2023

Programi
Qeverisës 154

PBA 2013-2015
LIGJI 22/2018 155
PBA 2013-2015
RINDËRTIMI 156
AKPT 157

Programi
Qeverisës 158

Faqe 18. Rritja e pagave. Risim pagat e punonjësve të administratës publike me 30% deri në fund të mandatit të tretë
Faqe 33. Kujdesi për të moshuarit dhe qytetarët në nevojë.
Faqe 18. Rritja e pagave. Risim pagat e punonjësve të administratës publike me 30% deri në fund të mandatit të tretë
151https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2017/11/Strategjia_Reforma_ne_fushe_e-tedrejtave_te_pronesise.pdf
152 http://www.reformanedrejtesi.al/
153 në rastet e pamundësisë së gjetjes së vendeve të lira në strukturat shtetërore
154 Faqe 30. Fëmijët. Ofrojmë 10 mijë lekë /muaj për shpenzimet e çerdhes/ kopshtit për familjet me të ardhura deri në
100 mijë lekë/muaj.
155 https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/12/ligj-nr.-22-dt.-3.5.2018.pdf
156 https://rindertimi.gov.al/ligje/
157 http://planifikimi.gov.al/index.php?id=l613i
158 Faqe 12. Rindërtimi
150
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4

5

6

7

8
9
10

11
12

13

13 mijë familjet që po trajtohen aktualisht me bonus qiraje do
të vijojnë të marrin bonusin dhe përfitimet e tjera deri në
ditën që do t’u dorëzohen çelësat e shtëpisë së re në dorë.
Adresojmë pabarazinë mes kategorive të ndryshme sociale të
shkaktuar nga Pandemia – ndjekim politika të dedikuara
për shtresat më të prekura të popullsisë dhe mundësojmë
rritjen e aksesit të tyre në kujdes shëndetësor e social.
Familjeve të reja do t’u ofrojmë 1 milion lekë mbështetje për
pagesën fillestare dhe zbutjen e interesit për blerjen e
shtëpisë
Programi i banesave sociale në bashkitë e mëdha me prurje të
lartë demografike, do të ndërtohen rreth 2000 mijë banesa
në vit për familjet të cilat nuk përfitojnë nga paketa e
familjeve të reja, përmes një instrumenti të posaçëm të
garancisë sovrane nga qeveria. Programi nis brenda vitit 2022
me një fond 100 milionë euro të Bankës Europiane të
Investimeve
Rrisim numrin e grave kryefamiljare, personave me aftësi të
kufizuara, jetimëve dhe komunitetit rom e egjiptian si
përfitues prioritarë të programit social për strehimin
Programi për nënat dhe fëmijët
Zgjerojmë skemën e mbulimit të familjeve dhe individëve në
nevojë si dhe risim aksesin ndaj punësimit duke përmirësuar
lidhjen me skemat e punësimit, me shërbime të integruara për
të arritur riintegrimin social të tyre në jetën shoqërore
Zgjerojmë mbulimin e familjeve të varfra me skemën e
ndihmës ekonomike, me përparësi familjet e komunitetit rom
dhe atij egjiptian, me 10% në vit
Rrisim me 10% përfshirjen e grave kryefamiljare në skemën e
ndihmës ekonomike
Nëpërmjet Fondit Social, do të zgjerohet rrjeti i qendrave dhe
shërbimeve të reja në territor për fëmijët, gratë dhe të
moshuarit në nevojë në të gjitha bashkitë e vendit si dhe do të
mbështetet krijimi i 11 ndërmarrjeve sociale me qëllim
mbështetjen e grave dhe vajzave

Jo

Programi
Qeverisës 159

Jo

Programi
Qeverisës 160

Jo

Programi
Qeverisës 161

Jo

Programi
Qeverisës

Jo

Programi
Qeverisës

Jo

Programi
Qeverisës 162

Jo

Programi
Qeverisës 163

Jo

Programi
Qeverisës

Jo

Programi
Qeverisës

Jo

Programi
Qeverisës

Faqe 12. Rindërtimi
Faqe 14. Një strategji e re për shëndetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
161 Faqe 29. Familja.
162 Faqe 30. Fëmijët.
- Me fokus kujdesin për nënat e reja dhe të porsalindurit, vijojmë investimet në rrjetin e materniteteve dhe brenda vitit
2022, dy spitalet universitare të obstetrisë-gjinekologjisë do të kenë shërbime të reja diagnostikuese dhe trajtuese me
infrastrukturë moderne.
- Financojmë paketën e fertilitetit falas duke filluar nga viti 2022.
- Krijojmë dy programe të dedikuara falas për kujdesin e syve dhe atë oral, për të gjithë fëmijët e moshës 6-15 vjeç.
- Fillojmë punën për ndërtimin e Qendrës Kombëtare për Fëmijë brenda qershorit 2022. Kjo qendër me sipërfaqe rreth
4500 m2, pranë liqenit artificial të Tiranës, do të jetë një pol kulturor multifunksional, dedikuar fëmijëve si pjesë e
Tirana Park Extention
163 Faqe 33. Kujdesi për të moshuarit dhe qytetarët në nevojë.
159
160
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Nr
1
2
3

PROGRAMI PER TEMA TË
PËRGJITHSHME
Marrja e përgjigjes online me nënshkrim, vulë elektronike për të
gjitha shërbimet në e-albania që janë aplikime 164
Dixhitalizimi i të gjithë arkivave fizike për ta rritur numrin e
shërbimeve dhe për ta bërë shërbimin automatik
Zero rritje të pagës së deputetëve dhe ministrave deri në 2025

E ka
Programi
elektoral?
Po
Po
Po

4

Asgjësojmë korrupsionin që ka të bëjë me këto marrëdhënie që
zgjidhen nga shteti dixhital

Po

5

Krijimin e një shteti dixhital në të gjitha shërbimet 167

Po

6

Shqipëria e së drejtës

Jo

7

Siguria e pronës

Jo

8

Shqipëria e sigurte

Jo

Referencat
Strategji/
Programi
KMF/ PBA
qeverisës
Program
S.N.A.D.SH
2015-2020
Qeverisës 165
S.N.A.D.SH
Program
2015-2020
Qeverisës
S.K.P.P.
2020-2023 166
S.N.A.D.SH
2015-2020
S.N.A.D.SH
2015-2020

Program
Qeverisës 168
Program
Qeverisës 169
Program
Qeverisës 170
Program
Qeverisës 171

https://www.ps.al/te-reja/rruga-drejt-25-prillit-sherbimet-per-qytetaret-dhe-biznesin-vizioni-shqiperia-2030
Faqe 27. Shoqëria digjitale. Sigurojmë marrjen e përgjigjes online me nënshkrim ose vulë elektronike për të gjitha shërbimet në eAlbania, si dhe digjitalizojmë arkivat fizike për të rritur numrin e shërbimeve që merren në kohe reale me vulë elektronike
166https://konsultimipublik.gov.al/documents/RENJK_273_Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20p%C3%ABr%20Prokurimin%20
Publik%202020-2023.docx
167 1% ishin shërbime online deri para 7 vjetësh.
95% janë sot, por shikoni çfarë ndryshimi. Kur ne e kemi filluar revolucionin digjital kemi numëruar gjithsej 51 mijë aplikime. Çfarë janë 51 mijë aplikime
për shërbime kryesisht të pamarra asokohe, aplikime të mbetura në icloud në krahasim me 7.7 milionë aplikime të bëra në vitin 2020 me përgjigje të marrë.
50 mijë të regjistruar ishin shqiptarët në portalin që supozohej se u ofronte shërbime.
Me revolucionin digjital, sot që flasim janë 1.87 milionë të regjistruar që përdorin platformën, përdorin shërbimet.
6 ishin regjistrat elektronikë që presupozohej se duhet të ndërvepronin në platformën qeveritare.
Sot janë 55 regjistra elektronikë që ndërveprojnë në kohë reale.
Deri në 2013 numri total i transaksioneve, pra i ndërveprimeve të kryera në platformë ishin 680 mijë.
Sot, shifra e fundit e 2020 është 145 milionë.
168 Faqe 27. Shoqëria digjitale.
- Realizojmë plaformën e-Rezidenca për mundësimin e investimeve të huaja pa nevojën e prezencës fizike të investitorëve, duke përdorur
identitetin digjital dhe shërbimet elektronike në e-Albania.
- Zgjerojmë rrjetin qeveritar GovNet për të ulur koston e shërbimit të internetit për institucionet shtetërore dhe rritjen e sigurisë së të
dhënave.
- Bëjmë të mundur njohjen e nënshkrimit dhe vulës elektronike me vendet e rajonit
169 Faqe 36. Shqipëria e së drejtës.
- Rrisim numrin e magjistratëve në Shkollën e Magjistraturës.
- Rrisim aksesin e qytetarëve nëpërmjet digjitalizimit të sistemit të drejtësisë përmes krijimit dhe vendosjes në operim të Platformës
“Drejtësia Ime”.
- Hartojmë dhe miratojmë ligjin e Arbitrazhit tregtar dhe mekanizmave të tjerë të drejtësisë alternative.
- Hartojmë Kodin e ri Penal për të ashpërsuar goditjen ndaj kriminalitetit dhe pandëshkueshmërisë.
- Zgjerojmë dhe fuqizojmë rrjetin e koordinatorëve kundër korrupsionit
170 Faqe 37. Siguria e pronës.
- I japim fund procesit 30-vjeçar të ndërtimeve pa leje brenda vitit 2022, ku asnjë banesë shqiptare që mund të legalizohet, nuk do të
ketë mbetur pa u legalizuar.
- Digjitalizojmë të gjitha shërbimet për pronësinë dhe modernizojmë sistemet për shërbim në kohë reale për qytetaret.
- Përfundojmë procesin e regjistrimit fillestar të pasurive në të gjithë zonat kadastrale të bregdetit.
- Digjitalizojmë kadastrën duke e kthyer shërbimin kadastror një shërbim të aksesueshëm me një klik nga qytetarët përmes e-albania
171 Faqe 41. Shqipëria e sigurtë.
- Sigurojmë kontrollin e plotë të territorit, veçanërisht ndaj ndërtimeve pa leje nëpërmjet përdorimit të teknologjisë dhe investimeve të
konsiderueshme në sistemet inteligjente bashkëkohore për monitorimin e veprimtarive të kundra-ligjshme e për sinjalizimin e rrezikut.
- Hartojmë ligjin që siguron dhe zgjeron aksesin e Policisë së Shtetit në regjistrat e llogarive bankare, në regjistrin e pronarëve përfitues,
të pasurive të paluajtshme, noterëve, transaksioneve të dyshimta, si dhe në databazat e tatimeve dhe doganave.
164
165
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Nr

1

2

3
4

PROGRAMI PËR KULTURËN
Vendosim në funksionim Skemën Kombëtare “Bonusi i
Rijetëzimit”, një financim për restaurimin dhe kthimin e objekteve
brenda qendrave historike, në modele të qëndrueshme biznesi, që
gjenerojnë të ardhura dhe punësim për komunitetin
Ndërtojmë Parkun e Artit, një hapësire social-kulturore në zonën e
ish-Kinostudios “Shqipëria e Re”, duke përfshirë edhe zonën
përreth saj, ku parashikohet dhe ndërtimi i Muzeut të Filmit, i cili
synon transformimin e AQSHF në një njësi bashkëkohore të
ruajtjes dhe promovimit të filmit shqiptar, sipas standardeve të
kohës
Fillojmë punimet për ndërtimin e Muzeut Hebraik Shqiptar si
pjesë integrale e projektit të rivitalizimit të Qendrës Historike të
Vlorës
Përfundojmë projektin e Rijetëzimit të Amfiteatrit Durrës

E ka
Programi
elektoral?

Referencat
Strategji/
KMF/ PBA

Programi
qeverisës

Jo

Programi
Qeverisës 172

Jo

Programi
Qeverisës

Jo

Programi
Qeverisës

Jo

Programi
Qeverisës

E ka
Programi
elektoral?

Nr

PROGRAMI PËR POLITIKËN E JASHTME

1

E çojmë Shqipërinë në një nivel tjetër që të jetë në një pozicion që
nuk mund të kthehet më pas

Po

2

Mbrojmë interesat e gjithë shqiptarëve

Jo

3

Integrimi Evropian

Jo

Referencat
Strategji/
Programi
qeverisës
Programi
Qeverisës 173
Programi
Qeverisës 174
Programi
Qeverisës 175

Strategji/
KMF/
PBA

- Rrisim sigurinë rrugore duke filluar punën për ndryshimet në kodin rrugor dhe për rritjen e investimeve në sistemet e monitorimit të
trafikut dhe digjitalizimin e proceseve që kanë të bëjnë me përdoruesit e automjeteve dhe sjelljen e tyre
172 Faqe 26. Kultura
173 Faqe 38. Konsolidojmë imazhin dhe Rolin e Shqipërisë.
- Forcimi i perceptimit pozitiv, i parashikueshmërisë dhe i besueshmërisë së politikës së jashtme të Shqipërisë.
- Forcimi dhe intensifikimi i marrëdhënieve me vende dhe organizata partnere, nëpërmjet punës së përbashkët dhe të bashkërenduar
për tema të posaçme.
- Vendosja e kontakteve me vende dhe organizata që nuk kanë qenë në vëmendjen e politikës sonë të jashtme, shfrytëzimi më tej i
këtyre kontakteve në shërbim të arritjes së objektivave afatgjata të politikës së jashtme të vendit tonë.
- Forcimi dhe faktorizimi sa më shumë të jetë e mundur i pozicionit të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare
174 Faqe 39. Mbrojmë interesat e gjithë shqiptarëve.
- Angazhohemi në përforcimin e bashkëpunimit rajonal përmes Open Ballkan dhe paketës së ndërlidhjes dhe investimeve të Procesit
të Berlinit.
- Lobojmë më fuqimisht për njohjen e shpejtë të Kosovës nga të gjithë vendet e botës dhe për pranimin e saj si një vend me të drejta
të plota në OKB.
- Takimi i përvitshëm i qeverive Shqipëri-Kosovë zgjerohet për të përfshirë në tryezë edhe pakicat shqiptare në të gjithë rajonin
175 Faqe 40. Integrimi Europian.
- Mbajtja e Konferencës së parë Ndërqeveritare për integrimin në BE dhe ndjekje e rekomandimeve për çdo etapë.
- Çojmë përpara nismën Ballkani i Hapur - vijojmë punën për të ndjekur zbatimin e 3 marrëveshjeve të lidhura në takimin e datës 29
korrik 2021 midis Kryeministrit Rama, Kryeministrit Zaev dhe Presidentit Vuçiç, por edhe për të eksploruar mundësi të reja
bashkëpunimi mes 3 vendeve pjesëmarrëse
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C. PËRBALLJA E PROGRAMIT QEVERISËS RAMA 2 (2017-2021)
ME PROGRAMIN QEVERISËS RAMA 3 (2021-2025)

1. PROGRAMI PËR ARSIMIN, GRUAN DHE RININË
2021 -2025
Pagat e arsimtarëve do të rriten me 40% 176
Libra falas për të gjithë nxënësit e arsimit para-universitar 178
Krijimi i një sistemi virtual alternativ shkollimi, me lidhje apo
pa lidhje të domosdoshme në internet
Mbyllja përfundimtare e praktikës së vjetër të klasave kolektive
në zonat e largëta, nisur nga eksperienca e pandemisë
Do të ngremë kampusin e ri Universitetit Tiranës, si dhe do të
përfundojmë kampusin e Universitetit Bujqësor, Akademisë së
Arteve, Universitetit Politeknik dhe Akademisë së Sigurisë
Fundi i mësimit me dy turne për shkak të mungesës së klasave
deri në 2025 179
Program Kombëtar 10 vjeçar për kodimin për fëmijët 12-18 vjeç
dhe qendra të specializuara të hyrjes në botën digjitale
Do të çelim programin kombëtar të arteve dhe zejeve për të
gjithë nxënësit e shkollave të mesme
Edukimi fizik do të zënë një vend më të rëndësishëm në
sistemin arsimor, nga klasa e parë deri në universitet
Gjuha angleze do të nisë të mësohet në të gjithë shkollat e
vendit që nga klasa e parë
Financim me 10 milion Euro në vit për universitet për afrimin e
studimit me vendet e BE
Deri në vitin 2025, të gjithë drejtuesit e shkollave do të
licensohen nga shkolla e drejtorëve si menaxherë të kualifikuar
Do të mbështesim çdo sinergji të plotë mes një universiteti
shqiptar dhe një të huaj publik në anglisht
Paketa e inovacionit do të ofrojë kualifikime në novacion duke
mbuluar kostot 100% nga qeveria
Fuqizim të kurseve të personalizuara për fëmijët

2017 -2021
Arsimi parashkollor i detyrueshëm në fund të
mandatit 177
Mësues ndihmës për çdo fëmijë me aftësi të
veçanta
Mundësim i ushqimit në shkollë dhe rritje e
kohë qëndrimit
225 shkolla në projektin “Shkolla Qendër
komunitare”
Digjitalizim tërësisht i kurrikulave të arsimit
parauniversitar
Ndërtojmë 140 shkolla të reja model për 40 mijë
nxënës
Rritje deri në 40% e pagës së mësuesve
Arsim të lartë falas, apo me bursat përkatëse
për ekselentët
Garantim i punësimit në administratën publike
të ekselentëve
Akses falas studentëve në veprimtari publike,
reduktim tarifash shërbime publike
Rritje e vazhdueshme e financimit publik për
arsimin e lartë
Çdo bashki me një shkollë profesionale për
nevojat e tregut lokal
Transformim i 18 shkollave të mesme në
shkolla ekselence sipas sistemit dual
Dyfishim nga 27 mijë në 54 mijë i numrit të
personave të formuar në 4 vitet e ardhshme
100% e fëmijëve romë e egjiptianë do kryejnë
arsimin e detyruar

Dixhitalizimi i gjithë sistemit para universitar

176

https://www.ps.al/te-reja/rruga-drejt-25-prillit-shkolla-dhe-universiteti-ne-planin-e-veprimit-2021-2025

pagat e mësuesve që i kemi rritur 32%

Programi 2017 -2021 - ngjyra e kuqe tregon “mosrealizim”; ngjyra e verdhe tregon “realizim të pjesshëm”; ngjyra jeshile tregon
“realizim”
178 tekstet shkollore janë falas për 250 mijë nxënës dhe librat e fëmijëve tanë, të fëmijëve të Shqipërisë, janë prodhime të shtëpive
prestigjioze të Oxford, Cambridge dhe Pearson
179 kemi investuar 130 milionë dollarë për 263 shkolla të reja ku mësojnë 114 mijë nxënës. Këtë vit vazhdon pa pushim me 3 turne, në
të shumtën e herës, rindërtimi i 120 shkollave të reja për 40 mijë nxënës të tjerë
177
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Universitetet tona do të njehsohen me universitete publike
evropiane apo të vendeve të tjera mike
Programet profesionale do t’i çojmë në një nivel tjetër, në
bashkëpunim të ngushtë me universitetet publike dhe private
dhe me aktorët e tregut
Universitete të spikatura publike të vendeve mike, të jenë
integruar në sistemin e arsimit tonë të lartë publik

2. SHËNDETËSIA
2021 -2025
Pagën për mjekët dhe infermierët do ta rrisim 40% përsëri
100 qendra shëndetësore dhe ambulanca të rehabilituara deri
në vitin 2024
6 spitale rajonale me shërbim të ri të obstetri gjinekologjisë dhe
pediatrisë dhe 2 spitale universitare të obstetri gjinekologjisë

4 spitale rajonale të transformuar në qendra reference
diagnostikuese

Vendosja në punë e 10 qendrave model të mjekësisë familjare
Rimodelimi i financimit publik për shëndetësinë, modernizimin
e sistemit shëndetësor 180
Do të ndryshojmë administrimin e brendshëm të spitaleve
Mjekët do të fillojmë t’i paguajmë jo të gjithë njësoj, por sipas
perfomancës së tyre
Ndërtimi i spitalit të ri të Laçit

Spital i ri rajonal në Shkodër, i njëjtë me standardet e spitalit të
Fierit

2017 -2021
Brenda 2021 shqiptarët do kenë shërbimet
shëndetësore FALAS
Reagimi urgjencës 10-15 minuta në zonat
urbane, 20-35 minuta në zonat rurale
Kompensim materialeve mjekësore për
funksionet jetësore për fëmijët dhe pensionistët
Financimi publik për kujdesin shëndetësor
synohet të arrijë 60-65% të shpenzimeve totale
të shqiptarëve për shëndetësinë (e gjetëm 43%
në vitin 2013), duke siguruar që asnjë familje
shqiptare të mos bjerë në varfëri për shkak të
pagesës për kujdes shëndetësor
Brenda vitit 2020 me anë të PPP do të ndërtohet
spitali rajonal i Fierit si qendër ekselence
shërbimesh për qytetarët
Qeveria do të vazhdojë politikat për uljen e
çmimit të barnave, duke ruajtur cilësinë, duke
rritur disponueshmërinë 181.
Brenda vitit 2021 do të ndërtohen 8 qendra të
reja shëndetësore.
Do të ngremë sistemin e gjurmimit 182.
Vëmendje të veçantë do të tregohet për fëmijët
me aftësi të kufizuara, duke mundësuar kujdes
socio-shëndetësor në qendra të specializuara
Në vitin 2018 do të fillojë zbatimi i një programi
10-vjeçar për funksionimin e qendrave
komunitare në të gjithë vendin për të koordinuar
dhe ofruar shërbime në shëndetin mendor,

sot prej vitesh mbeten në arkën e familjeve, 18 milionë dollarë nëpërmjet reformës së uljes së çmimit të barnave. Lista e barnave
të rimbursueshme është pasuruar me 191 barna të reja dhe përfitimi i të gjithëve është fare i qartë
181 https://www.monitor.al/kontrolli-i-barnave-klsh-dem-ekonomik-prej-11-7-mln-leke-nuk-garantohet-cilesia-dhesiguria-e-tyre/
https://gazetasi.al/lista-e-re-ulen-cmimet-e-barnave-perfitojne-475-mije-qytetare/
182 https://panel-klsh.almotech.co/storage/phpDo4M7V.pdf
180
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Vaksinimi i popullatës kritike, personat në moshë mbi 60 vjeç
dhe ata me sëmundje bashkëshoqëruese do të ketë
përfunduar brenda shtator 2021.
Ndërtojmë një sistem të dhënash që garanton informacion për
“shpërndarjen” dhe aksesin në shëndetësi të popullatës, që
mundëson një monitorim konstant për adresimin e pabarazive.
Nxisim inovacionin dhe rritjen e përdorimit të teknologjisë së
informacionit në
shëndetësi.
I japim përparësi parandalimit të sëmundjeve të
transmetueshme dhe jo të transmetueshme.

kujdesin paliativ, shërbimet ndaj të rinjve,
kontrollin e substancave abuzuese.
Deri në vitin 2021, koha e pritjes për të gjitha
shërbimet spitalore do të përgjysmohet.
Qeveria do të inkurajojë procesin e akreditimit
të të gjithë spitaleve publike dhe private.
Do ta bëjmë shërbimin cilësor farmaceutik të
disponueshëm në të gjithë territorin

3. EKONOMIA
2021 -2025
Angazhohemi të krijojmë 150 mijë vende pune 183
Rritja ekonomike do të jetë mesatarisht 4.5 % në vit dhe do të
mbështesë një rritje edhe më të madhe të pagave në nivel vendi
Do ta bëjmë Shqipërinë kampione të Ballkanit në këtë dekadë
në turizëm, në agroturizëm dhe në eksporte bujqësore 185
Rritja e pagës minimale vit pas viti deri në 40 mijë lekë në fund
të mandatit
Paga mesatare bruto në rang vendi do të shkojë në 85 mijë lekë
bruto

2017 - 2021
220 mijë vende pune
Përmes zbatimit të plotë të këtij programi ne
synojmë një rritje ekonomike mesatare rreth 4.5
përqind për të arritur në rreth 5.5 - 6 përqind të
PBB-së në fund të mandatit 184.
Qeveria Shqiptare angazhohet për uljen
graduale të borxhit publik në rreth 60% të PBBsë deri në fund të mandatit 186.
Investimet publike të financuara nga buxheti i
shtetit do të jenë rreth 5% e PBB-së 187.
Me paketën “1 Miliard” do të injektojmë më
shumë se 100 miliardë lekë në ekonomi, duke
ndikuar direkt në rritjen ekonomike dhe
zhvillimin e sektorëve prioritarë

Krijohet një fond kreditimi prej 10 milionë Euro për
manifakturën
Lehtësim i procedurave të rekrutimit me 3 muaj integrim të
rimbursuar për çdo punësim të ri
Nxitje transformimin e proceseve të prodhimit duke
mbështetur blerjen e makinerive të industrisë 4.0 nëpërmjet
rritjes së indeksit të amortizimit nga 20% deri në 40%
Kalimi i gjithë sistemit të manifakturës, që njihet si fason, në një
nivel tjetër 188
Do të kemi një metropol Tiranë – Durrës

https://www.facebook.com/PellumbiArben/posts/1163212820801198
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Economic-Reform-Programme-2021-2023.pdf
185http://ata.gov.al/2021/04/03/ne-kete-dekade-shqiperia-kampione-ne-ballkan-per-turizem-agroturizem-dheeksporte-bujqesore/
186 https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/Buletini-i-Borxhit-Q4-2020-versioni-shqip.pdf
187 https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2021/01/Kuadri-Makroekonomik-e-Fiskal-p%C3%ABrperiudh%C3%ABn-2022-2024-VKM-Nr.-7-dt-13.1.2021-.pdf
188 duke synuar prodhimtarinë me cikël të mbyllur "Made in Albania”
183
184
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Park industrial në Lezhë pranë zonës aeroportit të Gjadrit 189
Mbështesim sipërmarrjen në sektorët më produktivë të
ekonomisë, për ringritjen edhe më të fortë të tyre pas
pandemisë, duke dedikuar:
- 50 milionë euro për sipërmarrjet në sektorin e turizmit,
në formën e instrumentit të garancisë;
- 5 milionë euro për sipërmarrjet në fushën e transportit;
- 50 milionë euro për sipërmarrjet në sektorin e manifakturës, si
garanci për kreditim apo zgjatje të afatit të kredive ekzistuese.
Ngritje e fashës me disa shkallë më shumë, duke e çuar tatimin
23% mbi pagën 250 mijë lekë/muaj
Rrisim të ardhurat e disponueshme me 20% deri në fund të
mandatit.

4. TURIZMI, KULTURA DHE MJEDISI
2021 -2025
Shteti shqiptar do të subvencionojë dhe operatorët
turistikë
Paketë unike kombëtare për promovimin ndërkombëtar
të destinacioneve, paketë në të cilën shteti shqiptar do
të investojë 10 milionë Euro çdo vit
Agroturizmi do të mbështetet jo vetëm financiarisht,
por edhe me harta, rrugë, infrastrukturë lokale,
promovim unik
Zona të reja të zhvillimit turistik, në total 6 zona
Muzeu i ri Etnografik në Gjirokastër dhe bypass i zonës
historike

Muze historik në Tepelenë

Qendër e re turizmi në Korçë

Menaxhim i integruar i mbetjeve në tërësinë e territorit
sipas Masterplanit

Reduktim me synim zhdukjen të ambalazhit plastik
njëpërdorimësh

189

2017 -2021
Shqipëria do të krijojë brandin e vet dhe do ta bëjë atë sa
më unik. Ky brand do të promovohet me inteligjencë dhe
me mjete inovative; me spote të reja vjetore që do të
nxisin kureshtjen për zbulim të destinacioneve të
panjohura.
Do të konsolidohen 4 destinacione turistike kombëtare;
Alpet Shqiptare, Jugu i Ri, Portet e Marinat, Tirana;
Alpet Shqiptare - Një destinacion i bazuar në ecjen në
mal (trekking), kjo e lidhur me natyrën, aktivitetin dhe
turizmin sportiv.
Plazhet e Jugut dhe kombinimi me malet. Aeroporti i ri
në jug do të sjellë një përmirësim të rëndësishëm;
Marinat dhe portet kanë një potencial të lartë për thithjen
e turistëve të huaj dhe megjithëse në Shqipëri është rritur
hyrja nga deti janë mundësitë të zhvillohen edhe 6 pika
të reja portuale me shkallë të lartë shfrytëzimi.
Tirana do të vazhdojë të përmirësohet në infrastrukturë
për ta kthyer atë në një qendër atraktive për evente të
biznesit rajonal dhe vizitorët e fundjavës, por edhe
qendër kulturore e turistike.
Gjatë këtij mandati do të instalojmë pajisje monitorimi të
ndotësve të ajrit në 12 qytetet kryesore në vend.
Qeveria do të hartojë Planin Kombëtar për Menaxhimin
e Integruar të zonave të mbrojtura (ZM), Parqeve
Kombëtare (PK), Rezervateve Natyrore Strikt (RNS),
për të mbrojtur ekosistemet e tyre, por edhe për t’i
integruar ato në një plan afatgjatë me projektet
infrastrukturore dhe turistike.
Brenda mandatit 2017-2021 do të përfundojnë punimet
për rikonstruksionin e plotë të Teatrit të Operës dhe

https://www.ps.al/te-reja/rruga-drejt-25-prillit-prezantimi-i-skuadres-fituese-ne-qarkun-e-lezhes
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Riorganizim i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, me ligj
të ri të dedikuar Menaxhimin e Integruar të Bregdetit, si
dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me
Bashkitë bregdetare

Baletit, do të përfundojë qendra multi-funksionale e artit
“Turbina”,
Rikualifikim dhe rikonceptim të Muzeut Historik
Kombëtar;
Rikonstruksion të Bibliotekës Kombëtare;
Rehabilitim të Galerisë Kombëtare të Arteve si një
qendër e rëndësishme e historisë se artit shqiptar.
Në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës do të fillojmë
gjithashtu ndërtimin për Teatrin e Ri Kombëtar.
Ndërtimi i një Muzeu të Artit Bashkëkohor në akset e
reja infrastrukturore që po i shtohen kryeqytetit.
Edukimi masiv me art e kulturë në bashkëpunim me
Ministrinë e Arsimit, duke ndërhyrë në kurrikulat e
shkollës nga njëra anë dhe duke përfshirë në çdo
institucion arti linjën pedagogjike dhe edukative nga ana
tjetër, do të jetë prioritet në mandatin e dytë.
Prioritet do të marrë kombinimi i turizmit kulturor me
agro-turizmin përmes programit të Rilindjes Rurale që
do të synojë restaurimin e qendrave historike të
fshatrave me potencial historik si QH Rehovë, QH Theth,
QH Dhërmi, QH Vuno, QH Përmet.
Do të promovohen itinerare të reja turistike me karakter
kulturor si “Rrugët e besimit”, korridoret e vjetra
historike dhe tregtare, si “Via Egnatia”, duke
kombinuar trashëgiminë kulturore, kulinarinë dhe
artizanatin.

Vendosim në funksionim Skemën Kombëtare “Bonusi i
Rijetëzimit”, një
financim për restaurimin dhe
kthimin e objekteve brenda qendrave historike, në
modele të qëndrueshme biznesi, që gjenerojnë të
ardhura dhe punësim për komunitetin
Ndërtojmë Parkun e Artit, një hapësire social-kulturore
në zonën e ish-Kinostudios “Shqipëria e Re”, duke
përfshirë edhe zonën përreth saj, ku parashikohet dhe
ndërtimi i Muzeut të Filmit, i cili synon transformimin e
AQSHF në një njësi bashkëkohore të ruajtjes dhe
promovimit të filmit shqiptar, sipas standardeve të
kohës
Fillojmë punimet për ndërtimin e Muzeut Hebraik
Shqiptar si pjesë integrale e projektit të rivitalizimit të
Qendrës Historike të Vlorës
Përfundojmë projektin e Rijetëzimit të Amfiteatrit
Durrës
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5. BUJQËSIA
2021 - 2025

Ulje TVSh-në për grumbulluesit në 6%

Eksportet bujqësore i kemi rritur në 400 milionë US. D,
ishin rreth 100 milionë US.D. Do t’i çojmë mbi 1
miliardë US.D
Dyfishimi i numrit të bagëtive të imta nga 2 milionë në
4 milionë

Do të garantojmë aksesin në programin IPARD III me
fond financimi 166 milionë Euro

16 milionë US.D deri në vitin 2025 për të mbështetur më
shumë kultura të mbjelljes

Grant 5.000 Euro për emigrantët që investojnë në
agroturizëm 192
70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për
fermerët nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave
kombëtare të mbështetjes
TVSH zero për:
- makinat bujqësore si në import ashtu dhe brenda
vendit;
- 27 zëra doganorë të peshkimit;

2017 -2021
Në katër vitet e ardhshme do të financohen në zonat
rurale rreth 25.5 miliardë lekë në mbështetjen e sektorit
bujqësor, në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në
zonat rurale, mbështetjen e fermerëve dhe rritjen e
aksesit në tregje 190.
Rritja e produktivitetit në fermat e mëdha do të vazhdojë
të mbështetet me më shumë se 7.8 miliardë lekë të
siguruara nga programi IPARD 191.
Pas dyfishimit të sipërfaqes së tokës bujqësore nën
sistemin e vaditjes gjatë mandatit të parë, ne do të
vazhdojmë investimet me synimin ‘ujë në çdo parcelë’ si
dhe përmirësimin e kullimit përmes thellimit të
decentralizimit dhe rritjes së investimeve në sektor.
Madhësia mesatare e fermës në Shqipëri është ende e
vogël dhe e fragmentarizuar. Një pjesë e posaçme e
ndihmës në bujqësi do të përdoret për të inkurajuar
konsolidimin dhe krijimin e fermave të mëdha, me
qëllim rritjen e produktivitetit, uljen e kostos së
prodhimit dhe rritjen e konkurueshmërisë së
produkteve bujqësore.
Procesi i konsolidimit të pronës në tokat bujqësore, i cili
filloi në mandatin e parë qeverisës do të përmbyllet në
këtë mandat, duke ulur pasigurinë mbi pronën në zonat
rurale. Reforma e pronës do të krijojë terrenin
institucional që të gjithë tokat bujqësore të pajisen me
certifikata pronësie; do të përmirësohen strukturat
bujqësore edhe nëpërmjet lehtësimit të problemit të
tokave djerrë (8% e tokës bujqësore), duke zbatuar
instrumente fiskale nxitëse.
Ngritja e sistemit transparent të ndihmës direkte dhe
këshillimit në një sportel të vetëm, do të garantojë një
shërbim të specializuar, në përputhje me karakteristikat
e fermave.
Zhvillimi i Treguesve Gjeografikë të Origjinës (TGJO)
është alternativa që do të nxitet për katër vitet në
vazhdim për krijimin e një shporte produktesh TGJO-sh
shqiptare.
Do të vazhdojë kreditimi me kushte lehtësuese i
agrobiznesit me 12.6 miliardë lekë.

http://www.azhbr.gov.al/124-milione-euro-investime-ne-bujqesi/
https://financa.gov.al/programi-buxhetor-afatmesem-ne-vite-2/
191 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accessionassistance/overview_en
192
https://ata.gov.al/2021/04/12/5-mije-euro-grant-dhe-amnisti-per-parate-e-emigranteve-plani-i-veprimit-te-ps-seper-nxitjen-e-agroturizmit/
190
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- rrjetat, anijet, pajisjet elektronike, frigoriferët, motorët
e anijeve etj. në bordin e anijeve të peshkimit, të
trajtuara si furnizime bordi;
Tarifa zero për regjistrimin dhe vaksinimin e detyruar të
blegtorisë;
Blerja e gazoilit nga anijet e peshkimit me 0 akcizë, 0
taksë karburant dhe 0 taksë karboni;
Tatim fitimi 5% për Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor.
Tatim fitimi 5% për sipërmarrjet IT
Zhvillimi i qëndrueshëm i akuakulturës brenda Zonave
të Përcaktuara për Akuakulturën (ZPA), do të rritet me
70 %.

6. ENERGJIA
2021 - 2025

Shqipëria kthehet në eksportues neto të
energjisë 193

Do të ndërtojmë e të transformojmë
nënstacionet e tjera në rang vendi

2017 -2021
Në sektorin elektroenergjetik
(a) rritje të kapaciteteve gjeneruese;
(b) diversifikim të burimeve gjeneruese;
(c) rritje të kapaciteteve transmetuese ndërkufitare dhe brenda vendit
për të garantuar furnizim të vazhdueshëm të vendit me energji,
stabilitet dhe cilësi në furnizim;
(d) vazhdimin e procesit të ndarjes së OSHEE sipas ligjit të sektorit të
energjisë elektrike, ulje të vazhdueshme të humbjeve në rrjetin e
shpërndarjes, garantimin e aksesit për burimet e reja dhe zhvillimin e
tyre;
(e) krijimin e bursës së energjisë dhe krijimin e tregut të organizuar të
energjisë;
(f) integrimin e tregut me tregun e Kosovës dhe atë rajonal;
(g) përafrimin e plotë të të gjithë legjislacionit të sektorit me atë
evropian;
Gjenerimi synon kryerjen e 22.6 miliardë lekë investime për forcim të
kapaciteteve gjeneruese të sektorit publik 194.
Transmetimi i energjisë elektrike do të realizojë një total investimesh
prej rreth 21.3 miliardë lekë. Në pikëpamjen strategjike janë projekti për
ndërtimin e linjës së interkonjeksionit 400 kV Elbasan2 (Shqipëri) –
Bitola (Maqedoni) dhe Elbasan2 – Fier, si dhe zgjerimi i nënstacioneve
Elbasan2 dhe Fier 195.
Shperndarja dhe furnizimi pritet të realizohet një total investimesh prej
rreth 70 miliardë lekë (rreth 50 miliardë lekë investime nga buxheti
publik në rrjetin e shpërndarjes dhe 5. 3 miliardë lekë të Bankës

ato para që i harxhojmë për të importuar energji nuk do të jenë më para që do të harxhohen, por do të mbeten këtu në ekonomi
https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
195 https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
193
194
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Do të rrisim sigurinë e furnizimit për të
gjithë, përmes fuqizimit pikërisht të
kapaciteteve të shpërndarjes së energjisë
elektrik 197

Botërore, 6.6 miliardë lekë me financim të KfW për sistemin Skada dhe
rreth 6.6 miliardë lekë investim për leximin e matësve smart) për
periudhën 2017-2021 196.
Në sektorin e energjive të rinovueshme, investimet e pritshme në
ngritjen e impianteve të gjenerimit të energjisë nga burimet diellore janë
rreth 20 miliardë lekë, ku deri në 2020-ën do të instalohen rreth 50 MW
me tarifë të rregulluar dhe nga burimet me energjinë e erës, investimet
e pritshme do të jenë afërsisht rreth 8 miliardë lekë, ku deri në vitin 2020
do të instalohen 30 MW me tarifë të rregulluar 198.
Një pritshmëri për investime të ardhshme private me rreth 53.2
miliardë lekë, me një kapacitet rreth 300 MW të instaluar 199.
Objektivi për eficencen e energjisë është reduktimi me 6.8% i konsumit
të energjisë dhe të ardhurat e pritshme për ekonominë kombëtare nga
kursimi i energjisë do të jenë rreth 14.6 miliardë lekë 200.

Do të vijojmë të ndërtojmë një rrjet të ri
20 kilovolt me një seri kabinash të tjera
Do të fuqizojmë aspektin teknologjik
smart, digjital, në monitorim e në operim
përmes një sistemi që tanimë është i
instaluar në Shqipëri
Park i prodhimit të energjisë së erës në
Lezhë
Do ta çojmë në mandatin e tretë nivelin e
humbjeve teknike në energji në 10%

Vlora një qendër rajonale për gazin e
lëngshëm natyror

Nafta dhe gazi
(a) gjithë vendburimet naftëmbajtëse në tokë dhe det të jenë objekt i
kontraktimit nga investitorë seriozë;
(b) të kemi një portofol investimesh 4-vjeçar deri në 110 miliardë lekë 201;
(c) të promovohet tek operatorët modeli i ri ekonomik i kontratave;
(d) të rriten kapacitetet transportuese;
(e) të ristrukturohet kompania publike AlbPetrol sh.a. duke ruajtur një
njësi teknike dhe privatizuar asetet e tjera;
(f) të forcohet roli rregullator i AKBN;
(h) të garantohet depozitimi sipas standardeve për hidrokarburet;
(i) të rriten kapacitetet prodhuese e tregtuese të produkteve të
biokarburanteve;
Në operimin e gazit natyror të prodhuar në vend synohet:
(a) të forcohen kapacitetet tregtuese dhe teknike;
(b) të fuqizohet operatori publik AlbGaz sh.a;
(c) të promovohet diversifikimi përmes gazit natyror;
(d) të zhvillohen projektet e gazsjellësit Adriatiko-Jonian (IAP),
gazsjellësit Shqipëri-Kosovë.

https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
ku kemi investuar afro gjysmë miliardi dollarë e ku kemi ndërtuar një seri të tërë veprash
198 https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
199 https://www.ere.gov.al/sq/publikime/vendimet/2021/viti-2021
200 https://ere.gov.al/doc/Raporti%20vjetor%202020.pdf
201 http://ndiqparate.al/2021/07/01/origjina-dhe-stoku-i-investimeve-te-huaja-direkte-mars-2021/
196
197
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Dy investime madhore me amerikanët,
në Skavicë tjetrin në TEC-in e Vlorës për
gazin e lëngshëm

Nisim punimet për ndërtimin e Parkut
Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW,
më i madhi në Ballkan, në pranverën e
vitit të ardhshëm (Mars 22)

Ne miniera
Qeveria do të mbështesë edhe më tej zhvillimin e kapaciteteve
prodhuese dhe përpunuese në industrinë minerare, duke synuar rritjen
e eksporteve të produkteve të përpunuara metalore e jometalore.
Përveç rritjes së punësimit dhe mirëqenies për banorët e zonave
mineralmbajtëse, ky zhvillim do t’i japë një hov ekonomisë kombëtare
në tërësi dhe përmirësojë bilancin tregtar të vendit.
Do të nxitet ringjallja e industrisë së hekur-nikelit, duke kaluar nga fazat
e zbulimit drejt asaj të shfrytëzimit.
Përmes stimulimeve fiskale do të mund të zgjerohet industria
përpunuese e mineraleve të prodhuara në vend.
Krijimi i fabrikave dhe impianteve të reja të pasurimit dhe përpunimit
do të synojnë ciklin e mbyllur në mineralet e kromit, ferrokromit dhe
bakrit.

Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet
krejtësisht operacionale në Shkurt të
vitit 2022

7. INFRASTRUKTURA DHE TRANSPORT
2021 -2025
Ujë të pijshëm 100% në 24 orë, brenda vitit 2022, në
zonat urbane të 61 bashkive të vendit 202
Rritje e buxhetit për ujin në mandatin e tretë, me
40%, nga buxheti i shtetit dhe mbështetjes nga
fondet e huaja
Ndërtimi i 2 aerodromeve në Gjirokastër 204

Ndërtimi i aeroportit në Vlorë
Ndërtimi i aeroportit të ri në Sarandë
Ndërtimi i aeroportit të ri në Korçë
Porti i Durrësit me investimin prej 2 miliardë
Euro 205
Ndërtimi i 3 porteve në Vlorë, porti turistik, porti i
mallrave dhe porti i peshkatarëve
Port i ri turistik në Sarandë

2017 -2021
Shtrirja e shërbimit të furnizimit me ujë, do të arrijë
në nivel kombëtar në masën 75 % 203.
Shtrirja e rrjeteve të kanalizimeve për largimin e
ujërave të ndotur urbanë, do të arrijë në nivel
kombëtar në masën 48 %.
Mbulimi i sipërfaqeve të tokave bujqësore me
infrastrukturë ujitjeje e kullimi, do të rritet me
40.000 ha për ujitjen dhe 70.000 ha për kullimin.
Plotësimi i nevojave të industrisë me ujë, me synim
garantimin e ujit në sasinë dhe cilësinë e nevojshme
do të jetë 100 %.
Zvogëlimi i humbjeve në rrjet jo më shumë se 20%.
Rrjeti qendror TEN-T Core;
Korridori Adriatiko – Jonian;
Akset Fushë-Krujë – Shkodër (zgjerim);
Thumanë-Kashar/Vorë;

120 e ca kantiere që sot punojnë për të garantuar që në të gjitha qendrat urbane të Shqipërisë
https://www.erru.al/doc/Raporti_vjetor_2020.pdf
204 një aeroport e ka kthimin e investimit në ekonomi 1 Euro e shpenzuar në 23 Euro të kthyera, në një periudhë
afatmesme
205 pas marrëveshjes së bashkëpunimit me Qeverinë e Emirateve të Bashkuara, do të kthehet në marinën më të madhe
të Mesdheu
202
203
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Porti i ri turistik i Lezhës, porti i katërt i zinxhirit
porteve
Do rikthejmë si projekt prioritar Boshtin e Jugut,
nga Hani i Hotit deri në Përmet
Linja e re hekurudhore Pogradec-Korçë-Greqi
Përfundimi i akseve Balldren-Milot dhe Milot-Fier
Brenda vitit 2021, përfundimi i Rrugës së Arbrit

30.7 miliardë Lekë 206 ku pjesa kryesore do të jetë
për grante rikonstruksioni e rindërtimi 207 dhe për
banesat 208

Në dhjetor 2021 përfundon e gjithë Unazën e
Madhe të Tiranës

Përfundimi brenda verës 2021 i dy akseve
Tepelenë-Lekdush dhe Gusmar-Kuç

Ndërtimi i segmentit rrugor “Orikum – Llogara”

By-pass -et Tepelenë, Lezhë dhe Tiranë;
Ndërtimi dhe dublimi i aksit Milot – Rrëshen;
Përfundimi i by-pass-it të Fierit dhe atij të Vlorës;
Ndërtimi i Rrugës së Arbërit.
Qeveria do të ketë përparësi zhvillimin e
trekëndëshit tranzit Hani i Hotit –Durrës –
Maqedoni e anasjelltas, gjë e cila do të rrisë
ndjeshëm volumet e transportit me vendet fqinj.
Përgatitja e një masterplan-i mbi investimet e
mundshme duke ngritur një sistem të transportit të
shpejtë hekurudhor për udhëtarë, për zonat
turistike dhe me përqendrim të lartë urban (modeli
i linjës së shpejtësisë së lartë Tiranë-Rinas-Durrës).
Projekt mbi lidhjen e linjës mes Shqipërisë, Kosovës
dhe Maqedonisë, duke e futur rrjetin hekurudhor
në kontekstin e një rrjeti rajonal të transportit
hekurudhor, gjë e cila do të ndikonte në
transformimin e Porteve të Durrësit, Shëngjinit dhe
Vlorës si porte referencuese rajonale.
Ndërtim infastrukturor aeroportual në jug të vendit
Përfshirja e shpejtë e Shqipërisë me të drejta të
plota në Zonën e Përbashkët Europiane të
Aviacionit, si dhe në Iniciativën Europiane “Qielli i
Vetëm Europian” (Single European Sky), nëpërmjet
përafrimit të legjislacionit të përcaktuar në
Marrëveshjen Shumëpalëshe të ZPAE-së.

Ndërtimi i segmentit “Thumanë – Kashar”
Ndërtimi i rrugës “Kardhiq-Delvinë”
Rrjet i ri ujësjellësi në Vlorë
Rindërtimi i sheshit të Flamurit
Projekt i infrastrukturës turistike në Vlorë, që do të
lidhë Ujin e Ftohtë me Radhimën e Orikumin
“Air Albanian” duam ta çojmë në fluturimet përtej
oqeanit
Investim për portin e Himarës, për ta shndërruar
në Port turistik
28 kantiere të reja të infrastrukturës publike do të
kenë përfunduar deri në pranverën e vitit 2022.
Nisim brenda vitit punimet për Hekurudhën
Tiranë-Rinas-Durrës 209

rreth 245 milionë Euro
14.6 miliardë Lekë
208 6.8 miliardë Lekë
209 https://www.monitor.al/linja-hekurudhore-tirane-durres-gati-nisja-e-punimeve-dorezohet-vleresimi-i-ndikimit-nemjedis/
206
207
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8. FISKALE & BUXHETORE
2021 -2025
Lehtësim barrës tatimore dhe kompanitë do të kenë më
shumë likuiditet 210
Prej 1 janari 2022, rimbursimi i TVSH-së do të jetë
automatik
Nga 1 janari i vitit 2022 do të hiqet taksa mbi pagën
aktuale deri në 40 mijë lekë
Biznesi i vogël nuk do ketë më inspektor te dera, nuk
do ketë më kontrolle fare sepse gjithçka do jetë dixhitale
Do të vazhdojnë të përmirësohen e të shtohen
marrëdhëniet me shtetin dhe lehtësirat që biznesi i
madh përfituar

2017 - 2021
Tatimi mbi të ardhurat personale për fashën e lartë të të
ardhurave nga paga të ulet në 18%.
Tatimi mbi dividendin të reduktohet në 6%.
Tatim-Fitimi për prodhimin në Teknologjinë e
Informacionit për të nxitur zhvillime në një industri të
domosdoshme për zhvillimin ekonomik afatgjatë të
shkojë në 5%.
T’iu jepet ndihmë familjeve të reja për blerjen e shtëpisë
së parë, duke njohur si shpenzime të zbritshme interesat
e kredive të marra për këtë qëllim.
Pas rritjes së të ardhurave buxhetore me rreth 3.7% të
PBB-së gjatë mandatit 2013-2017, angazhimi i Qeverisë
për mandatin 2017-2021 është sigurimi i të ardhurave në
nivelin 28% të PBB-së 211.

Biznesi i vogël do t'i ketë taksat dhe TVSH-në zero deri
në vitin 2029 212
Paketa e inovacionit dhe IT. Kostot do të rimbursohen
50% direkt dhe 50% si dyfish i tatimit të zbritshëm 213
Reforma e fiskalizimit mbyllet brenda mandatit të
tretë 214
Pagesa e taksave do të jetë digjitale
Do të rriten me 30% pagat e administratës publike
Politika e bonusit të pensioneve të fundvitit do të
kthehet në një politike permanente të rritjes së
pensioneve, përtej indeksimit, pa rrezikuar skemën
dhe reformën e arritur. Kjo politike do të garantoje një
rritje të vazhdueshme vjetore prej mbi 5% për çdo
pensionist

63% e njerëzve që punojnë në shtet ose në privat kanë një rrogë deri në 400 mijë lekë
https://altax.al/al/publikime-te-altax/product/boshlleku-i-tvsh-se-ne-shqiperi-dhe-kosove-2021
212 https://www.ps.al/te-reja/rruga-drejt-25-prillit-pagat-taksat-dhe-biznesi-ne-planin-e-veprimit-2021-2025
213 ndaj shoqërive ku është i punësuar apo i punësueshëm përfituesi
214 me përfundimin e ngritjes së sistemit online ku do të kryhen të gjitha transaksionet dhe shërbimet. Nga kjo reformë synohet
rritja me 30 % e të ardhurave në PBB
210
211
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9. SOCIALE
2021 -2025
Subvencionimin me pagesë me çerdhet dhe kopshtet
private, për subvencionimin e pagesës 215
Dyfishimi i fondit për kreditë e buta për strehimin e
familjeve të reja
Brenda vitit 2022, përfundon ndërtimi i rreth 12 mijë
apartamenteve në lagjet e reja dhe rehabilitimi i 160
shkollave

13 mijë familjet që po trajtohen aktualisht me bonus
qiraje do të vijojnë të marrin bonusin dhe përfitimet e
tjera deri në ditën që do t’u dorëzohen çelësat e
shtëpisë së re në dorë.
Adresojmë pabarazinë mes kategorive të ndryshme
sociale të shkaktuar nga Pandemia – ndjekim politika
të dedikuara për shtresat më të prekura të
popullsisë dhe mundësojmë rritjen e aksesit të tyre në
kujdes shëndetësor e social.
Familjeve të reja do t’u ofrojmë 1 milion lekë mbështetje
për pagesën fillestare dhe zbutjen e interesit për blerjen
e shtëpisë
Programi i banesave sociale në bashkitë e mëdha me
prurje të lartë demografike, do të ndërtohen rreth 2000
mijë banesa në vit për familjet të cilat nuk përfitojnë
nga paketa e familjeve të reja, përmes një instrumenti të
posaçëm të garancisë sovrane nga qeveria. Programi nis
brenda vitit 2022 me një fond 100 milionë euro të
Bankës Europiane të Investimeve
Rrisim numrin e grave kryefamiljare, personave me
aftësi të kufizuara, jetimëve dhe komunitetit rom e
egjiptian si përfitues prioritarë të programit social për
strehimin
Programi për nënat dhe fëmijët
Zgjerojmë skemën e mbulimit të familjeve dhe
individëve në nevojë si dhe risim aksesin ndaj
punësimit duke përmirësuar lidhjen me skemat e
punësimit, me shërbime të integruara për të arritur
riintegrimin social të tyre në jetën shoqërore
Zgjerojmë mbulimin e familjeve të varfra me skemën e
ndihmës ekonomike, me përparësi familjet e
komunitetit rom dhe atij egjiptian, me 10% në vit
215

216

2017 -2021
Dhjetë marrëveshjet e nënshkruara gjatë mandatit
qeverisës 2013-2017 në fushën e sigurimeve shoqërore
do të pasohen me nënshkrimin e marrëveshjeve me
vendet e tjera të BE-së gjatë katër viteve që vijojnë.
Emigrantët mund të përfitojnë pension bazuar në
kontributet e paguara në Shqipëri dhe në vendin e
emigrimit.
Politikat tona do të mundësojnë uljen me 10% të punës
së papaguar të grave, duke rritur aksesin në shërbimet
sociale si çerdhe, kopshte, shërbime për moshën e tretë,
shërbimet për gratë me aftësi të kufizuara, rome,
egjiptiane, si dhe nënat me fëmijë me aftësi të kufizuara.
Gjatë katër viteve të ardhshme do të rrisim punësimin
dhe do të përgjysmojmë diferencën midis papunësisë
rinore e papunësisë së përgjithshme, nëpërmjet
mbështetjes së programeve “start-up”, shkollimit,
formimit profesional dhe korsive preferenciale në treg
për punësimin e vajzave dhe djemve.
Tri qendrave rinore të ngritura në Tiranë, Vlorë dhe
Korçë do t’i shtohen edhe nëntë të tjera në Dibër, Kukës,
Shkodër, Lezhë, Elbasan, Durrës, Berat, Fier dhe
Gjirokastër.
Programi i ndihmës ekonomike do të zëvendësohet nga
programi “Mbështetje për riintegrim”.
Gjatë mandatit tonë të parë, ne trefishuam ndihmën
ekonomike nga 1.5 mijë në 4.5 mijë dhe nga 3 mijë në 8
mijë lekë. Deri në vitin 2021, një në dy familje përfituese
të mbështetjes për riintegrim do të përfshihen në
programin “Shqipëria punon”, duke mundësuar që deri
në vitin 2025 në këtë program të përfshihen tri në katër
familje
Gjatë mandatit tonë të dytë do të përfundojmë
dëmshpërblimin e kësaj kategorie dhe do të
mbështesim integrimin dhe pjesëmarrjen e tyre
shoqërore, ekonomike e politike 216.

në rastet e pamundësisë së gjetjes së vendeve të lira në strukturat shtetërore
https://financa.gov.al/programi-buxhetor-afatmesem-ne-vite-2/
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Rrisim me 10% përfshirjen e grave kryefamiljare në
skemën e ndihmës ekonomike
Nëpërmjet Fondit Social, do të zgjerohet rrjeti i
qendrave dhe shërbimeve të reja në territor për
fëmijët, gratë dhe të moshuarit në nevojë në të
gjitha bashkitë e vendit si dhe do të mbështetet krijimi
i 11 ndërmarrjeve sociale me qëllim mbështetjen e
grave dhe vajzave
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