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Rajonalizimi i Shqipërisë në debat - fuqizimi 
i decentralizimit dhe evoluimi drejt zhvillimit 
rajonal

Rudina tOtO

1.  Përmbledhje106

Krijim i rajoneve më të mëdha se sa qarqet aktuale? Kjo është një 
pyetje që ende nuk ka gjetur përgjigjen përfundimtare, por duket se 
zhvillimet në lidhje me kërkesën e Shqipërisë për marrjen e statusit 
kandidat, po e kanalizojnë rrugën drejt qartësimit. Sigurisht, mbetet 
ende për t`u parë vendimi final, i cili do të hedhë dritë të paktën 
mbi kohën që do t`i duhet Shqipërisë për të hartuar dhe zbatuar 
politika sipas një skeme të miratuar. Ajo që ka rëndësi, është 
miratimi i një zgjidhjeje konsensuale kombëtare dhe në linjë të plotë 
me politikën e kohezionit në BE. Kjo do të thotë se Shqipëria do të 
mund të marrë statusin kandidat dhe të përfitojë nga fondet IPA 
(komponenti i tretë shkon për zhvillimin rajonal), do të sqarohet se 
cilat do të jenë strukturat institucionale për zhvillim rajonal, do të 
qartësohet se ku ndahen dhe ku bashkohen politikat e brendshme 
për zhvillim rajonal me ato të instaluara nga integrimi, do të ketë 
më tepër qartësi mbi pozicionin e qarkut si njësi administrative dhe 
territoriale në lidhje me zhvillimin rajonal dhe fakti se çfarë llojë 
rajonesh statistikore107 do të kemi. 

106 hartimi i këtij dokumenti u realizua edhe përmes konsultimit të Strategjise ndërsektoriale 
për Zhvillim Rajonal, strategjive të tjera sektoriale, legjislacionit për decentralizimin, 
publikimeve të INSTAT, dhe përpunimit të bazës hartografike nga GeoConsulting. 
107 Emërtimi nutS 2 mund të përdoret vetëm pasi Shqipëria të ketë statusin e vendit 
anëtar në BE. Megjithatë, madhësia e rajonit statistikor nutS 2 për Shqipërinë duhet të 
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Ky është një moment për të menduar, sigurisht pa ngatërruar 
shpjetësitë e proceseve, edhe për fuqizimin e qarkut në kuadër 
të thellimit dhe forcimit të decentralizimit. Nuk është absolutisht 
momenti për një ndryshim radikal në formën e qeverisjes vendore.  
Zhvillimi rajonal mund të realizohet në kontekstin aktual duke 
krijuar institucionet përkatëse dhe pa prishur dinamikën dhe 
ekuilibrin ekzistues.  Çështjet e joefiçiencës në ofrimin e shërbimeve 
dhe rikonfigurime të mundshme territoriale mund të adresohen 
përmes procesit që do të rregullojë rolin e qarkut. 

2.  Linjat e debatit për zhvillim rajonal apo rajonalizim në 
Shqipëri

Diskutimi për nevojën për zhvillim rajonal dhe rajonalizim të 
Shqipërisë është ngritur edhe më parë, kryesisht ne kuadër të 
nevojës për riorganizimin territorial.  Së fundmi, nga vetë qeveria 
dhe donatorët, ka ardhur në fokus zhvillimi rajonal, ndoshta 
si pikënisje edhe për ndonjë reformë të mundshme territoriale.  
Këto koncepte sillen në një rreth vicioz, ku cilësia dhe qasja për 
zhvillimin e njërit ndikon te tjetri dhe anasjellas. Për shkak të 
lidhjes domethënëse midis tyre, dhe kompleksitetit që secili mbart 
në vetvete, një trajtim i menjëhershëm do të veshtirësonte zgjidhjen 
dhe do të zgjaste kohën për ta arritur atë. Nga ana tjetër, nëse çdo 
çështje do të trajtohej më vete, do të kishim një numër zgjidhjesh jo 
konverjuese, dhe madje konfliktuese, pra në total, një zgjidhje jo të 
qëndrueshme.   

Për të qenë më konkretë, le të ripërmbledhim disa fakte të njohura:

•	 Ecuria e deritanishme e procesit të decentralizimit të qeverisjes 
në Shqipëri, veç arritjeve pozitive, është shoqëruar edhe me 
luhatje negative, apo aspekte që kanë nevojë të rishikohen. 
Ndërsa kjo duhet të na bëjë të mëndojmë se çfarë hapash 
korrektues duhen ndërmarrë, edhe përmes reformave të tjera, 

propozohet dhe miratohet për të vënë në vijë përpjekjet për zhvillimin rajonal.  
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tregon se procesi i decentralizimit është dinamik, është në fazën 
e hershme të konsolidimit dhe nuk duhet të konsiderohet si një 
qëllim në vetvete, por si një instrument për të realizuar qëllimin. 
Ndër çështjet kryesore që kërkojnë zgjidhje janë: roli i paqartë i 
qarkut si njësi e nivelit të dytë të qeverisjes vendore; mungesa 
e efiçiencës në ofrimin e shërbimeve dhe nevoja për ekonominë 
e shkallës; planifikimi i munguar ndërvendor; mungesa e 
koordinimit në format dhe nivelet e ndryshme të planifikimit; 
transferta e plotë e kompetencave financiare dhe burimeve 
për investime kapitale. Këto çështje janë të lidhura ngushtë me 
parimin e subsidiaritetit dhe me qasjet në zhvillimin rajonal për 
nevoja të brendshme. Kjo do të thotë se opsionet për zhvillim 
rajonal nuk mund të konceptohen të shkëputura nga zgjidhjet 
për këto “biznese të pambyllura të decentralizimit”.

•	 Propozimet e Strategjisë së Decentralizimit për rishikim të rolit 
të qarqeve (negocim të kompetencave me pushtetin qendror dhe 
përvetësim të atyre kompetencave lokale që kërkojnë ekonomi 
shkalle) dhe për reformë territoriale (zbutje të fragmentimit 
territorial në funksion të efiçiencës për shërbime cilësore), janë 
subjekt i çdo reforme për zhvillim rajonal. Në varësi te faktit 
nëse zhvillimi rajonal kryhet për nevoja të brendshme, apo në 
kuadër të politikës europiane të kohezionit, vlerësohet se deri 
në ç`masë dy çështjet e mësipërme diskutohen brenda debatit të 
zhvillimit rajonal.

•	 qeveria e Shqipërisë ka adoptuar një strategji kombëtare 
për zhvillim rajonal, e cila synon zhvillim social-ekonomik të 
qëndrueshëm dhe të balancuar nga pikëpamja hapësinore. Fokusi 
i strategjisë janë reduktimi i pabarazive hapësinore, përmes një 
programi specifik për zonat malore dhe fuqizimi i qarqeve per 
të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm dhe në objektivin 
e konkurrencës si shtysë zhvillimi. Ndërsa të dyja konceptet – 
pabarazi dhe konkurrencë – përmenden në strategji, kjo e fundit 
nuk bën një përcaktim të qartë teknik dhe politik të pozicionit që 
qeveria shqiptare do të mbajë përkundrejt ekuacionit kohezion/
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konkurrencë ose tendencës konvergjencë/divergjencë. Në fakt 
ky pozicion mund të merret vetëm pas një analize kohore 
dhe hapësinore të historisë së pabarazive në Shqipëri. Palët e 
interesuara nuk kanë një njohje sistematike të tendencës së 
konvergjencës dhe divergjencës sociale-ekonomike-territoriale 
në Shqipëri. Për më tepër, nuk është e qartë nëse këto fenomene 
duhen parë në nivel njësie banimi, njësie vendore të nivelit të 
parë, qarku apo në nivel kombëtar. Gjithsesi, edhe në këtë rast 
është e qartë se qasja ndaj zhvillimit rajonal duhet të marrë në 
konsideratë këto fenomene, dhe nevoja për zhvillim rajonal vjen 
si rezultat i ekzistencës së këtyre fenomeneve. 

•	 Integrimi i Shqipërisë në strukturat europiane108 është një qëllim 
dhe sfidë madhore e çdo qeverie dhe force politike në Shqipëri. 
Procesi i integrimit përcakton disa hallka, nëpër të cilat vendi 
duhet të kalojë paraprakisht, dhe rajonalizimi statistikor i 
Shqipërisë në funksion të thithjes së fondeve IPA dhe marrjes 
së statusit “kandidat”, është një prej tyre. Forma e rajonalizimit 
që nevojitet për këtë qëllim është mjaft pragmatiste dhe jo 
domosdoshmërisht duhet të përputhet me qasjen e zhvillimit 
rajonal sipas nevojave të vendit, madje as me ndonjë ndarje 
territoriale administrative. Së paku, nuk është kërkesë detyruese 
e BE, aq më tepër kur vetë institucionet e BE kanë përvetësuar 
një qasje më dinamike dhe më fleksibël ndaj zhvillimit rajonal 
në përgjithësi. Gjithsesi, eksperienca mbi 50-vjeçare e vendeve të 
Europës Perëndimore dhe eksperienca 20-vjeçare e vendeve të 
Europës Lindore, sugjeron se një përputhje relative e strukturave 
dhe modeleve të zhvillimit rajonal për të dyja qëllimet109, do të 
ishte më e favorshme. 

108 në këtë dokument politikash do të trajtohet çështja e zhvillimit rajonal si një nevojë e 
brendshme. integrimi në BE përmendet si një faktor kushtëzues dhe që përcakton racionalen 
për zhvillim rajonal, por nuk do të trajtohet për efektet që do të japë në Shqipëri nga 
pikëpamja institucionale dhe e përfitimeve. 
109 Zhvillim rajonal për nevoja të brendshme dhe në kuadër të politikës europiane.
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3.  “Rajoni” shqiptar në politikat aktuale 

3.1 Trashëgimia komuniste në tendencat e krijimi të 
rajoneve në Shqipëri pas vitit 1990

Në diskutimet e përditshme mbi zhvillimet ekonomike dhe politike 
në Shqipëri, pjesë e zhargonit janë edhe konceptet “pikënisja 
– kushtet fillestare” dhe “trashëgimia nga e kaluara”. Nëse 
mund të duken si terma abstraktë, mjafton të rikujtojmë se këto 
koncepte përmenden ndjeshëm në literaturën për “tranzicionin” 
dhe Shqipëria është një vend që përjeton ende tranzicion në të 
gjitha fushat e zhvillimit. Këta terma synojnë të tregojnë se forma 
e tranzicionit në Shqipëri është e ndikuar nga modeli politik dhe 
ekonomik i periudhës para viteve `90 si edhe nga fakti se sa kjo e 
“kaluar historike” ka qenë prezente në periudhën 1990-2009 dhe 
është përdorur nga elitat politike dhe shoqërore.  

Pas vitit 1945, sistemi politik dhe ekonomik në Shqipëri hyri në 
epokën e socializmit, rend i një centralizimi të tejskajshëm për 
rastin e Shqipërisë. Midis të tjerave, ky rend i ri, eliminoi edhe çdo 
formë të mundshme të qeverisjes vendore që Shqipëria mund të 
kishte testuar apo trashëguar nga historia e saj më e hershme. Si 
një republikë popullore socialiste dhe nën suazën e diktaturës së 
proletariatit, pushteti shtetëror përfaqësohej nga Kuvendi Popullor 
(nivel qendror) dhe Këshillat Popullore (niveli lokal). Si ekonomi 
socialiste, mbështeste pronën socialiste mbi mjetet e prodhimit, e 
cila përbëhej nga prona shtetërore dhe nga prona kooperativiste në 
bujqësi110. 

Në vitin 1990, pushteti vendor në Shqipëri ishte ende i ndërtuar 
në tri nivele, ku dy të parat ishin specifike për zonat urbane dhe 
rurale dhe niveli i tretë ishte rrethi. Në zona urbane, niveli i parë 
ishte lagjja dhe niveli i dytë qyteti.  Në zonat rurale, niveli i parë 
ishte fshati dhe niveli i dytë fshati i bashkuar.  Krahasuar me shifrat 
e sotme të qeverisjes vendore, territori shqiptar në atë kohë ishte 
110 Ligj nr. 5506, datë 28.12.1976, “Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”.
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shumë më tepër i fragmentarizuar administrativisht: 2848 fshatra 
dhe 539 fshatra të bashkuar, 306 lagje dhe 67 qytete, 26 rrethe. 

Në kuadër të sistemit centralist të qeverisjes, organet vendore 
kishin varësi të plotë nga ato qendrore dhe quheshin “organe lokale 
të pushtetit”. Sipas Kushtetutës së vitit 1976, Këshillat Popullore, 
si organe lokale të pushtetit dhe administratës shtetërore, “janë 
organe të pushtetit shtetëror, që realizojnë qeverisjen në njësitë 
administriave-tokësore përkatëse me pjesëmarrjen e gjerë të masave 
punonjëse. . . dhe . . . zgjidhen për një kohë prej tre vjetësh”. Po sipas 
kësaj kushtetute, organet përfaqësuese zgjidhen nga populli me 
votim të përgjithshëm, të barabartë, të drejtpërdrejtë dhe të fshehtë, 
dhe Komiteti Ekzekutiv është organ ekzkekutiv dhe urdhërdhënës 
i Këshillit Popullor (organ përfaqësues).  Në realitet, këto zgjedhje 
ishin të komanduara dhe kjo kushtetutë sikurse i gjithë sistemi 
reflekton absurdin e vetëkundërshtimit dhe fasadës. 

“Sistemi komunist, i organizuar rreth principit leninist të 
“centralizmit demokratik”, kishte si element kyç nënshtrimin e 
strukturave të ashtuquajtura të pavarura, ndaj vullnetit të partisë, 
e cila vetë ishte tejet e centralizuar” . Sipas Hughe et al., ky parim 
kishte dy elemente kryesore: vendimet e strukturave të larta partiake 
ishin detyruese për strukturat më të ulëta, dhe organet shtetërore 
partiake dhe sekreteriatet partiake të çdo niveli, zgjidheshin 
në mënyrë formale nga anëtarët e partisë, edhe pse në praktikë 
emërimi vinte i komanduar nga lart. Edhe organizimi territorial 
i vendit pasonte zbatimin e këtij parimi me synim organizimin 
territorial të pushtetit, bazuar në dy logjika kryesore: logjika e 
pushtetit – organizimi i shtetit garantonte pushtetin dhe kontrollin 
e partisë; logjika funksionale – organizimi i shtetit në mënyrë që 
të maksimalizoheshin përfitimet dhe efiçienca ekonomike përmes 
aplikimit të një ekonomie te centralizuar.

Duke qenë se zhvillimi rajonal dhe strukturat përkatëse 
administrative, janë subjekti i këtij dokumenti, sa u tha më lart, 
është baza e argumentimit se në sistemin e kaluar në Shqipëri, një 



323

TRIoLoGjIA E RAjoNIT ZHVILLIMI RAjoNAL, NEVojË APo KËRKESË

tipar karakteristik ishte ekzistenca e institucioneve të qeverisjes 
rajonale dhe lokale tepër të dobëta dhe joefektive. Centralizimi i 
sistemit dhe autoritarizmi, struktura detyruese piramidale nga lart 
poshtë, mungesa e ndërveprimit horizontal, “mospasja nevojë për 
të përfaqësuar nevojat lokale”, ekzistenca paralele e një zinxhiri 
të dytë kontrolli nga pushteti qendror – strukturat ministrore 
përmes ndërmarrjeve ne nivel vendor, mospërputhja midis 
sistemit ministror të bazuar në zhvillimin sektorial të ekonomisë 
dhe aparatit shtetëror-partiak të strukturuar territorialisht, etj., 
ishin arsyet themelore të mungesës së koordinimit me qeverinë 
lokale/nënkombëtare/rajonale. Në parim, roli i çdo qeverisjeje të 
ashtuquajtur lokale, ishte që të operonte si një “rrip transmisioni” 
për kontrollin partiak të pushtetit qendror në strukturat më të ulëta 
shtetërore (Hughe, j. et al. 2005). 

Pas vitit 1990, me ndryshimin radikal të sistemit, në mënyrë të 
menjëhershme nisi reforma e qeverisjes, krijimi i strukturave 
demokratike, decentralizimi, pra krijimi i njësive të “vërteta” 
vendore të qeverisjes. Sistemi lokal i qeverisjes në Shqipëri, bazuar 
edhe në historinë e epokave të ndryshme, dhe ashtu sikurse ndodhi 
pothuajse në të gjitha vendet e Europës juglindore, u perceptua në 
dy nivele. Ndërsa niveli i parë (bashki dhe komuna)  është tërësisht 
lokal, niveli i dytë i qeverisjes vendore – qarku, krijon konfuzion 
me kuptimin mbi nivelin rajonal të qeverisjes111. Pothuajse në të 
gjitha vendet ish-socialiste, krijimi i niveleve rajonale/të dyta 
të qeverisjes vendore nuk u krye në të njëjtën kohë me ngritjen e 
nivelit të parë. Për më tepër, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, 
nga pikëpamja e krijimit dhe fuqizimit të qeverive rajonale/nivelit 
të dytë, Shqipëria qëndron minimalisht 5-10 vjet mbrapa, si rezultat 
i faktorëve tërësisht lokalë, dhe që lidhen ngushtë me pikënisjen e 
zhvillimit të vendit pas vitit 1990, dhe me krizat ekonomike dhe 
shoqërore, me të cilat Shqipëria u përball gjatë dekadës së parë të 
tranzicionit. 

111 “Rajonalizimi i Shqipërisë përkundrejt Reformës territoriale”, 2008, botuar në 
“Forum A+P 3”, 2009.
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Gjithsesi, pavarësisht vonesave krahasimore në kohë, janë disa 
faktorë që mund të konsiderohen të përbashkët për të gjitha vendet. 
Këta faktorë, për fat të mirë apo të keq, kanë ndikuar thellësisht 
në zgjedhjet e modelit të qeverisjes dhe vazhdojnë të modelojnë   
çdo përpjekje politike dhe teknike për çështje të zhvillimit rajonal 
sot në Shqipëri. Së pari, si rezultat i trashëgimisë së një mendësie 
centralizimi nga e kaluara dhe si pasojë e mungesës së eksperiencës 
institucionale dhe politike, vetë decentralizimi ishte gradual 
dhe është ende i pambyllur sot. Me ligjin “Për organizimin dhe 
Funksionimin e Pushtetit Vendor”, 2000, roli specifik dhe operativ 
i qarqeve mbeti i patrajtuar, dhe në mungesë të funksionimit të 
këtij niveli të dytë/rajonal të qeverisjes, qeverisja qendrore mbajti 
të centralizuara, ose të përbashkëta mjaft funksione dhe madje 
ruajti strukturën e dekoncentruar të qeverisjes. që në këtë moment, 
pavarësisht se Shqipëria ka qenë tepër radikale në qëndrimin e 
saj ndaj regjimit komunist, ne vëmë re një lidhje të heshtur me të 
kaluarën. Disa arsye pse Shqipëria nuk ka mundur të decentralizojë 
rajonalisht janë:

•	 Fillimisht decentralizim i plotë lokal dhe njëherazi 
decentralizim në nivel më rajonal (ato shërbime të cilave 
rajoni u garanton efiçiencë), mund të thotë humbje e një 
grushti të fuqishëm kompetencash për qeverinë qendrore, 
dhe si rezultat e kontrollit politik dhe ekonomik gjatë 
tranzicionit.

•	 Burime, kryesisht financiare, por edhe njerëzore të 
kufizuara në nivel qendror, por edhe vendor/rajonal dhe 
mungesë kapacitetesh për të manaxhuar një proces intensiv 
rajonalizimi.

•	 Mungesë konsensusi midis forcave politike të sistemit 
pluralist për mënyrën se si mund të organizoheshin nivelet e 
dyta/rajonale të qeverisjes, dhe mbi të gjitha,  për mënyrën e 
riorganizimit të territorit.

•	 Mungesa e vullnetit dhe shpesh frika e nivelit lokal (bashkitë 
dhe komunat) për të transferuar disa funksione (që kërkojnë 
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ekonomi shkalle) në një nivel më të lartë vendor, që do të 
ishte qarku.

•	 Rikonfigurimi territorial i vitit 2001 në 12 qarqe, në mungesë 
të një analize të thellë kriteresh, dhe bazuar në pak kritere, 
kryesisht politike. Kjo ka minuar edhe më tej nevojën që 
njësitë e nivelit të dytë/rajonal (qarqet) kanë për identitet. 
Sistemi komunist krijoi rrethet, të cilat funksiononin 
politikisht dhe ishin të dobëta në mjaft raste nga pikëpmaja 
historike/kulturore. Kjo, sepse ekzistonte frika se rrethe 
me identitete të fuqishme kulturore dhe histori “pushke” 
mund të minonin sistemin. Krijimi i qarqeve si shumatore të 
rretheve, nuk e përmirësoi faktorin “identitet” dhe faktikisht 
administratat dhe këshillat e qarqeve sot, shpesh ndiejnë 
nevojën e një përkatësie të munguar. Nga ana tjetër, çdo 
rishikim kufijsh, si pjesë e paketës së rajonalizimit/zhvillimit 
rajonal, prek lidhjen politike të krijuar mes partive, njësive 
vendore dhe elektoratit. Pra, qartësisht kemi një trashëgimi 
të fortë të së kaluarës, ku faktori politik fillon të shtrijë 
pushtetin edhe në administratën vendore, dukë kërcënuar 
rolin primar të saj, atë të ofrimit të shërbimeve për qytetarët. 

Konkluzioni?

Gjithçka që u tha më lart, synon të argumentojë se puna që qeveria 
shqiptare ka nisur për zhvillimin rajonal, duhet të ruajë në një cep 
të vëmendjes edhe ndikimet e heshtura që na vijnë nga e kaluara 
45-vjeçare. Zhvillimi rajonal në Shqipëri po induktohet si një nevojë 
e sugjeruar nga përpjekja jonë për t`u integruar në strukturat e 
Bashkimit Europian.  Deri këtu nuk ka asgjë të keqe.  Integrimi 
është një qëllim jetik i yni. Mirëpo, të mos harrojmë se zhvillimi 
i Shqipërisë si anëtare me të drejta të plota në familjen europiane, 
do të strukturohet nga një lokalizëm pozitiv, të cilin nuk mund ta 
shmangim nëse duam zgjidhje të qëndrueshme. Pra nëse Europa 
krijon struktura dhe modele, ne nuk mund thjesht t`i kopjojmë, por 
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t`ia përshtatim specifikës shqiptare. Dhe specifika shqiptare, veç 
shumë elementeve social-ekonomike, mbart dhe një trashëgimi të 
“pasur” nga regjimi komunist. Paragrafet e mësipërme dëshmojnë 
se si kjo trashëgimi ka vepruar dukshëm apo në heshtje në të gjitha 
zgjedhjet që ne kemi berë deri më sot përsa  i përket qeverisjes 
vendore dhe tani edhe zhvillimit rajonal. 

Duke qenë se zhvillimi rajonal, me shumë mundësi do të 
kombinojë në një kornizë zhvillimin e brendshëm me strukturat e 
kërkuara nga BE, në këtë proces duhet pasur parasysh se faktori 
politik është shumë i fuqishëm në debat dhe e bën këtë të fundit 
tepër të ndjeshëm, dhe vendimmarrjen të veshtirë. Kjo do të thotë 
që vendimmarja duhet të jetë konsensuale. Për më tëpër, historia 
20-vjeçare e tranzicionit dhe vonesat, kanë ndikuar në humbjen e 
“momentum-it” dhe të karakterit nga poshtë-lart që do të duhej të 
kishte procesi i zhvillimit rajonal/rajonalizimit/qeverisjes në nivel 
të dytë vendor. Nuk mund të rifitohet lehtesisht kjo energji dhe 
zgjidhja do të kërkojë kohë dhe durim deri sa të “internalizohet”. 

Së fundi, është mirë t’i hedhim një sy të shpejtë rasteve të vendeve 
të rajonit ku “14 rajone nuk përputhen me 8 NUTS 2 në Çeki; 8 
Agjenci Zhvillimi Rajonal nuk përputhen me 7 rajone NUTS 2 apo 
19 rrethe ne Hungari112, etj.” Ndërsa vendet e Europës Perëndimore 
kanë një histori të konsoliduar, edhe përsa  i përket modelit të 
rajonalizimit dhe lidhjes me objektivat e zhvillimit rajonal, të 
gjitha shtetet e EjLq113 kanë praktika të reja, të pakonsoliduara, me 
energji pozitive por shpesh me zgjedhje  “joorigjinale”, dhe mbi të 
gjitha, shumë të ndryshme. Kjo e fundit krijon vështirësi madje për 
analizimin e sistemit në EjqL. Në fakt, gjithkush i është përshtatur 
specifikës së vet, dhe tani Shqipëria ka mundësi t’i analizojë këto 
sisteme dhe të kuptojë se cilat gabime nuk duhen përsëritur dhe 
cfarë mësimesh mund të nxirren. 

112 Sipas “Europeanization and Regionalization in the Eu`s Enlargment to Central and 
Eastern Europe – the Myth of Conditionality”, të James Hughes, Gëendolyn Sasse dhe 
Clarie Gordon. 
113 Europa Lindore, Juglindore dhe Qendrore. 
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3.2  Fizionomia e Qarkut pas vitit 1990

Niveli i dytë i qeverisjes vendore në Shqipëri përfaqësohet nga qarku 
dhe është i njohur përmes Kushtetutës. Ligji për “organizimin 
dhe Funksionimin e Pushtetit Vendor” sqaron më hollësisht rolin 
e qarkut, krahasuar me Kushtetutën, por gjithsesi nuk arrin të 
përcaktojë në mënyrë përfundimtare kompetencat e tij dhe burimet 
e financimit. Pra,  roli i qarkut, për shumë arsye, një pjesë e të 
cilave është përmendur më lart, mbetet ende i mjegullt. Territori i 
Shqipërisë është ndarë në 12 qarqe, të cilat kanë rol administrativ 
dhe përfaqësim politik. Këshilli i qarkut si organi vendimmarrës 
përbëhet nga përfaqësuesit e njësive vendore, të cilat ndodhen 
brenda territorit të qarkut, ndërsa kryetari i Këshillit të qarkut 
emërohet. Pozicioni dhe roli i qarkut është një ndër diskutimet më 
të nxehta në kuadër të debatit për rajonalizim dhe/ose zhvillim 
rajonal. Kjo vjen si rezultat i disa faktorëve:

•	 qarku, sipas Kushtetutës dhe Ligjit organik, është njësi 
e nivelit të dytë të qeverisjes vendore. Kjo nënkupton që 
qarku kryen funksione të deleguara vertikalisht, por edhe 
duhet të ofrojë ato shërbime efiçienca e të cilave rritet me 
rritjen e shkallës. Përcaktimi i fundit bazohet në propozimet 
e Strategjisë së Rishikuar të Decentralizimit. Por, nga ana 
tjetër, vetë Kushtetuta, neni 110, pika 2, përcakton se: “qarku 
është njësia ku zbatohen dhe ndërtohen politikat rajonale 
dhe ku ato harmonizohen me politikën shtetërore”. që në 
këtë moment krijohet konfuzioni i parë në lidhje me rolin e 
qarkut, pra: qarku është njësi e qeverisjes vendore, por a 
është qarku rajon?

•	 Sipas ligjit aktual të pushtetit vendor, qarku mund dhe duhet 
te kryejë funksione të deleguara nga njësitë e nivelit të parë. 
që nga momenti i krijimit të qarkut e deri më sot, delegimi 
i funksioneve është zbehur gjithnjë e më tepër, sepse njësitë 
vendore janë forcuar ndjeshëm dhe gjithnjë e më shumë 
ato synojnë thellim të decentralizimit. Delegimi i çfarëdo 
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kompetence tek qarku konsiderohet prej tyre si minim i 
autonomisë lokale dhe një formë e pashprehur ricentralizimi. 
Në këtë kuadër qartësisht ka vullnet për të zbatuar parimin 
e autonomisë vendore, por a është po kaq i fortë vullneti 
për zbatimin e parimit të subsidiaritetit? Ndërkohë, asnjë 
instrument ligjor deri më sot, nuk e ka zgjidhur dilemën e 
alokimit të funksioneve ndaj qarkut. 

•	 qeveria e Shqipërisë ka përgatitur një Strategji Kombëtare 
Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal. Njësia hapësinore 
dhe administrative ku kjo strategji për zhvillim të brendshëm 
rajonal duhet të zbatohet, është qarku. Pra, strategjitë rajonale 
mendohet të hartohen në nivel qarku dhe fondet rajonale 
për investime kapitale alokohen në nivel qarku, bashkie 
dhe komune. Gjithsesi, institucionalisht, agjencia që zbaton 
zhvillimin rajonal në nivel qarku jodomosdoshmërisht duhet 
të ndodhet brenda administratës së qarkut. 

•	 Strategjia e përmendur më lart është hartuar për nevoja të 
brendshme të zhvillimit rajonal dhe nuk përputhet aspak 
me kërkesat e BE për zhvillim rajonal apo me politikën e 
kohezionit në BE-së. Të vetmet pika të përbashkëta janë 
aplikimi i koncepteve të konkurrencës dhe kohezionit në 
objektivat e strategjisë sonë kombëtare. Nga pikëpamja e 
politikës së BE-së dhe avancimit të procesit të integrimit, 
Shqipëria duhet, në mënyrë urgjente, të përcaktojë  rajonet 
statistikore NUTS 2 dhe të konceptojë dhe të  ndërtojë 
strukturat për thithjen dhe manaxhimin e fondeve IPA – të 
pesta komponentet. qartësisht, NUTS 2, me një minimum 
popullsie prej 800,000 banorë nuk mund të përputhen me 
qarqet, dhe kjo do të thotë që Shqipëria, minimalisht për 
periudhën afatmesme, nuk mund të përputhë rajonet NUTS 
2 me rajonet administrative (qarqet)114. Pra, NUTS 2 do të 
jenë rajone vetem statistikore. Çështja është nëse do të kemi 

114 Në të kundërt, do të nevojitej një ndryshim radikal në modelin shqiptar të qeverisjes 
vendore. 
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fillimisht vetëm një NUTS 2, apo Shqipëria do të ndahet në 
disa NUTS 2. 

Ky lloj vendimi varet nga modeli hapësinor i pabarazive social-
ekonomike që ne kemi dhe vendimi strategjik se si do t`i atakojmë 
këto pabarazi dhe do të stimulojmë konkurrencë përmes formës së 
ndarjes në rajonet NUTS 2 (1 apo më shumë). Pra qartësisht duhen 
studiuar pabarazitë hapësinore dhe studimi i tyre mund të bëhet 
në nivel qarku (sikurse së fundmi INSTAT i mbledh statistikat), 
por edhe në nivel bashkie/komune. Çështjet e pabarazive, qeveria 
e Shqipërisë, mund t`i atakojë si përmes fondeve të BE-së  ashtu 
edhe përmes strategjive dhe programeve të brendshme sektoriale. 
Por, alokimi i fondeve të BE-së për objektivin e konvergjencës 
kërkon edhe bashkëfinancim lokal (20%) dhe ky bashkëfinancim 
do të rëndojë padyshim mbi programet e tjera sektoriale lokale. 
Pra qartësisht, edhe pse integrimi në BE dhe aplikimi i politikës së 
kohezionit në Shqipëri nuk lidhet aspak drejtpërdrejt me qarqet, do 
të ketë ndikim në vendimmarjet për zhvillim të brendshëm rajonal, 
ku qarqet janë pika  kyçe.

Diskutimi i mësipërm për rolin e qarkut është një hallkë e pazgjidhur 
në debatin e gjatë për rajonalizim/zhvillim rajonal/decentralizim. 
Zgjidhja më e thjeshtë dhe ndoshta edhe më e logjikshme do të 
ishte:

•	 Fuqizimi i qarkut si njësi e nivelit të dytë të qeverisjes 
vendore – qartësim ligjor i kompetencave (shërbimet që 
kërkojnë ekonomi shkalle dhe zbatojnë subsidiaritetin) dhe 
instrumente financiare efikase gjithashtu të përcaktuara 
ligjërisht.

•	 Zbatim i bashkëveprimit ndërvendor përmes iniciativës me 
instrumente ligjore, si edhe konsolidimit territorial aty ku 
vlerësohet se është i nevojshëm dhe kërkohet lokalisht.

•	 Zhvillim rajonal për nevoja të brendshme në nivel qarku 
(sipas Strategjisë aktuale), por me një rishikim të strukturave 
të propozuara për t`i bërë më efiçiente dhe të zbatueshme.
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•	 Krijim i rajoneve NUTS 2 statistikore dhe joadministrative, 
dhe ngritje e menjëhershme e strukturave institucionale për 
IPA (komponenti 3 është Zhvillimi Rajonal), në mënyrë të 
pavarur nga Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillim Rajonal, 
por padyshim me koordinim midis iniciativave. 

Mirëpo, çfarë mendojnë vetë qarqet për sa i përket diskutimit të 
mësipërm? Le t`i referohemi tabelës së mëposhtme që përmbledh 
gjetjet kryesore të një serie pre 12 takimesh të realizuara gjatë vitit 
2009115 në nivel qarku, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të njësive 
vendore, strukturave shtetërore të dekoncentruara, donatorëve, 
partive politike dhe shoqërisë civile.  

115 Këto takime u organizuan nga Platforma IDR me mbështetjen e Fondacionit Hanns 
Seidel, dhe pjesëmarrjen e U_Polis dhe Co-PLAN. 

Qarqet dhe rajonalizimi i Shqipërisë 

• Pothuajse të gjitha qarqet ngrenë disa çështje të përbashkëta: 1) 
Nevojë për konsolidim territorial në disa komuna dhe ndoshta 
bashki shumë të vogla dhe që nuk sigurojnë efiçiencë në disa prej 
shërbimeve kryesore (planifikimi urban, trajtimi i mbeturinave, 
furnizimi me ujë, etj.)  2) Përgatitje e bazës së plotë ligjore ku 
specifikohen kompetencat e veta dhe të deleguara/përbashkëta 
të qarkut dhe burimet financiare, të pavarura nga vullneti i 
njësive vendore të nivelit të parë. Shërbimet ku qarku mund të 
ketë kompetenca janë: trajtimi i mbeturinave, arsimi, shëndetësia, 
planifikimi urban dhe strategjik (vendor në të dyja  nivelet), shërbimi 
veterinar, mirëmbajtja dhe investimet  kapitale në infrastrukturën 
rrugore etj. Sigurisht, bëhet fjalë për të negociuar kompetenca si 
me nivelin lokal  ashtu edhe me  atë qendror. Në mjaft raste, sipas 
disa kritereve të paracaktuara dhe të bazuara në performancën 
institucionale vendore, disa nga këto kompetenca duhet të jenë 
të përbashkëta ose të deleguara. 3) Eleminimi  i mbivendosjeve 
dhe paqartësive që ekzistojnë midis rolit të qarkut dhe rolit të 
institucionit të prefektit. 4) Sqarimi  i konceptit të rajonalizimit/
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zhvillimit rajonal dhe avantazheve që  këto sjellin në zhvillimin 
dhe qeverisjen në Shqipëri – pra,  çfarë është, përse kemi nevojë për 
zhvillim rajonal/rajonalizim dhe çfarë ndikimi kanë këto procese në 
reformën e decentralizimit. 5) Të gjitha qarqet kuptojnë dhe pranojnë 
se shkalla e tyre është mjaft e vogël për të komunikuar si rajone me 
BE-në, ndoshta edhe sepse vetë Shqipëria është e vogël krahasuar 
me rajonet e BE. Megjithatë,  në të gjitha qarqet ngrihen pyetjet: 
çfarë është rajoni? A do të konsiderohen qarqet rajone në Shqipëri, 
apo rajonet do të jenë shumatore qarqesh?  A do të jenë rajonet 
administrative dhe si mund të ndikojë kjo në pozicionin e qarkut 
aktual në modelin tonë të qeverisjes vendore? A do t`u marrin rajonet 
më të mëdha (nëse ato krijohen) kompentenca qarqeve? 6) Të gjitha 
qarqet (vetëm në një rast është e kundërta) mendojnë se kryetari i 
qarkut dhe këshilli duhet të zgjidhen drejtpërdrejt pasi, kështu do të 
kenë legjitimitet në funksionet e tyre. Argumenti kundër lidhet me 
faktin se zgjedhja e drejtpërdrejtë do t`i japë shumë pushtet nivelit 
të ndërmjetëm, duke minuar pozicionin e pushtetit qendror. 

• Në qarqet, të cilat konsiderohen si më të pafavorizuara apo me nivel 
më të lartë varfërie, vihet re një tendencë pozitive ndaj rajonalizimit 
bazuar në kritere natyrore – pellgu ujëmbledhës. qasja synon 
konvergjencë dhe nuk ndan pjesët konkurruese të rajonit nga ato 
që nuk kanë burime të mjaftueshëm dhe janë më pak tërheqës  për 
donatorët. Në këtë lloj qasjeje PBB për rajonin zvogëlohet si rezultat 
i bashkimit të zonave me PBB-së të lartë dhe të ulët. Ne nivel vendi, 
PBB-të e rajoneve konvergojnë ose nuk paraqesin ekstreme. 

• Në qarqet që konsiderohen me nivel më të ulët të varfërisë, ku janë 
pozicionuar shumica e vendbanimeve urbane apo qyteteve që janë 
nën presionin e zhvillimit dinamik social-ekonomik, vihet re se qasja 
ndaj rajonalizimit favorizon rajone të ngjashme me ato që përdor 
INSTAT-i për qëllime studimore. Pra, Tirana dhe Durrësi ndahen 
nga pjesa tjetër e vendit, ultësira perëndimore përbën një rajon të 
dytë, dhe zonat malore mund të grupohen në dy rajone të tjera sipas 
pozicionimit gjeografik. Në këtë rast tendenca është për divergjencë 
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dhe argumenti i aktorëve në këto qarqe është që zonat e  fuqishme 
ekonomikisht nuk duhet të “dëmtohen” nga ndikimi negativ që 
mund të kenë në performancën e tyre zonat më të varfëra. Nga ana 
tjetër, këto zona të fuqishme mund të subvencionojnë zonat më të 
pafavorizuara. Po në këtë grup bën pjesë edhe qarku i Shkodrës, 
por kjo mund të vijë si rezultat i mospjesëmarrjes në takim nga ana 
e drejtuesve të njësive vendore më të thella. Pra,  pozicioni i qarkut 
të Shkodrës është artikuluar nga përfaqësuesit e adminsitratës së 
qarkut – banorë të qytetit  të Shkodrës që mund ta klasifikojë veten 
edhe si pjesë e rajonit verior, por edhe si pjesë e ultësirës së zhvilluar 
perëndimore. Në këtë qasje, ultësira perëndimore dhe rajoni Tiranë-
Durrës do të kenë një PBB shumë më të lartë se sa dy rajonet e tjera, 
dhe në nivel vendi PBB-të divergjojnë ose paraqesin ekstreme të 
njëra-tjetrës. 

• Zonat malore – qarqet në Veri, Lindje dhe Jug mendojnë se 
rajonalizimi duhet të ndodhë shpejt, edhe nëse kjo prek rolin e 
qarkut aktual, sepse në këtë mënyrë do të adresohen shpejt çështjet 
e zhvillimit rajonal të brendshëm dhe do të kanalizohen investime 
të konsiderueshme kapitale në këto zona. Tirana dhe Durrësi kanë 
një qasje më të druajtur ndaj rajonalizimit të shpejtë, për disa arsye: 
1) Kemi njësi të nivelit të dytë të qeverisjes vendore – qarqet të  cilat 
ende nuk janë forcuar dhe nuk ka nevojë të krijojmë ndarje dhe 
struktura të reja, sepse nga pikëpamja e kapaciteteve do të ishte e 
parakohshme. 2) Në lidhje me shërbimet cilësore dhe efiçiente për 
qytetarët, qarku mund të luajë një rol të rëndësishëm dhe për këtë 
nuk nevojiten rajone më të mëdha. 3) Rajoni, duke qenë i madh, 
minon autoritetin e shtetit dhe prek parimet e decentralizimit. Në 
rastet e këtyre dy qarqeve të qendrës nuk përmended asnjëherë 
çështja e investimeve kapitale, sepse gjithsesi, duke pasur numrin 
më të madh të popullsisë në vend, duke qenë afër administratës 
qendrore dhe duke pasur brenda territorit të tyre burime të shumta 
endogjene dhe avantazhe konkurruese, shumica e investimeve 
kapitale përqendrohen në njësitë vendore të këtyre qarqeve.
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3.3 Konvergjencë apo divergjencë hapësinore në Shqipëri?

Çfarë forme të zhvillimit rajonal do të përzgjedhë Shqipëria? Do të 
kemi një zhvillim ku synohet kohezioni hapësinor apo ku theksi 
do të vihet mbi zhvillimin e mëtejshëm të konkurrencës bazuar 
në shfrytëzimin e avantazheve konkurruese, burimet endogjene 
dhe politikat mbështetëse? A do të konsiderohen të dy objektivat 
njëherësh, vetëm njëri, apo në mënyrë sekuenciale? Çfarë efektesh 
do të kenë këto zgjedhje mbi territorin dhe qeverisjen në Shqipëri? 
Si do të preket planifikimi hapësinor kombëtar i territorit nga secila 
zgjedhje? Pyetja mbi raportin mes kohezionit dhe konkurrencës 
ngrihet në një moment kur edhe në Europë politika e kohezionit ka 
përvetësuar gjithnjë e më shumë konceptin e konkurrencës, edhe 
pse në pamje të parë duket përjashtues ndaj tjetrit.   Gjithashtu, 
edhe Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal nuk i ka 
dhënë përgjigje përfundimtare kësaj pyetjeje.  Por, në momentin 
që qeveria po punon për të thelluar më tej politikën për zhvillim 
rajonal dhe për të hartuar programet e zhvillimit rajonal, përgjigjja 
ndaj kësaj pyetjeje kthehet në një hallkë kyçe. 

Sipas Molle 2007, kohezioni shpesh matet me të kundërtën e tij, 
mungesën e kohezionit që në vetvete nënkupton ekzistencën e 
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pabarazive.  Pra, ajo që matim janë pabarazitë hapësinore.  Pa-
barazitë maten përmes treguesve  të ndryshëm, në aspektin 
ekonomik, social dhe territorial. Në këtë dokument do të jepen 
disa shembuj të llojit të pabarazive hapësinore apo modelit të 
divergjencës që  ndoshta kemi në Shqipëri me synimin për të 
kuptuar raportin midis kësaj të fundit dhe konvergjencës (pak 
pabarazi, pra, shumë kohezion). Kjo panoramë e raportit kon-
vergjencë/divergjencë nuk mund të jetë shteruese, sepse për 
këtë qëllim nevojitet një studim shumë i gjerë në nivel vendi. Për 
më tëpër, analiza duhet të ndërtohet në seri kohore, dhe për të 
kuptuar realisht se si ka evoluar Shqipëria ne 10-20 vitet e fun-
dit nga pikëpamja e kohezionit/pabarazive, duhet të vlerësohen 
treguesit e ndryshëm në seri kohore. 

Konvergjencë apo divergjencë …..

“Shkolla e konvergjencës është e inspiruar nga teoritë neoklasike. Bazo-
het në parimin se tregjet funksionojnë në mënyrë efiçiente. Ekzistojnë 
një sërë rrymash teorike, të cilat argumentojnë në favor të ekzistencës 
së konvergjencës. Nga pikëpamja hapësinore, zhvillimi ka tendencë 
përhapjeje uniforme dhe të gjitha lokalitetet/rajonet janë të zhvilluara 
në mënyrë të balancuar. Nga pikëpamja e zhvillimeve teknologjike, 
kemi rënie të kthimeve të shkallës.

Shkolla e divergjencës argumenton se sistemi tenton të krijojë çekuilibër. 
Divergjencat ndodhin sepse teoritë neo-klasike bazohen në supozime, 
të cilat në praktikë nuk ndodhin si rezultat i praktikave kufizuese të 
sektorit privat dhe deformimeve të tregut shkaktuar nga ndërhyr-
jet e sektorit shtetëror. Teknologjia dhe inovacionet (faktorë kyç për 
konkurrencën hapësinore), së bashku me ekonominë e shkallës, lua-
jnë një rol të rëndësishëm në teoritë e divergjencës. Nga pikëpamja e 
zhvillimit hapësinor, tendenca është për përqendrim, aglomerime dhe 
polarizim. (Molle, W. 2007)”. Konvergjenca dhe divergjenca mund të 
stimulohen të ndodhin në mënyrë lineare ose të menjëhershme, dhe në 
praktikë vështirë të kesh vetëm njërën apo tjetrën. Gjithmonë, situata 
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social-ekonomike dhe hapësinore e një vendi do të ndryshojë si rezultat i 
faktorëve të ndryshëm, duke prodhuar vazhdimisht divergjencë ose kon-
vergjencë (D dhe K). Zakonisht, kur D dhe K pasojnë njëra- tjetrën, një 
vend kalon nëpër faza të ndryshme zhvillimi, që tentojnë të stimulojnë 
njërën apo tjetrën. Nga pikëpamja hapësinore, fillimisht kemi përqendrime 
urbane dhe më pas shpërhapje. Edhe politikat qeverisëse ndryshojnë, fil-
limisht janë të orientuara drejt stimulimit të efiçiencës dhe më pas promo-
vojnë barazi hapësinore. 

Në rastin kur D dhe K ndodhin njëherësh ose stimulohen të ndodhin 
njëherësh, tendencat hapësinore janë të papërcaktuara – ndodhin të dyja 
modelet, synohet për ekonomi shkalle, zbatohet parimi i “mbijetesës së më 
të fortit”, dhe politikat shtetërore stimulojnë konkurrencë hapësinore duke 
përqendruar përpjekjet në rajonet më të pafavorizuara. 

Analiza për të kuptuar modelin konvergjencë/divergjencë në 
Shqipëri duhet të bëhet në tri aspekte: ekonomike, sociale dhe 
territoriale, sepse vetë kohezioni është shumë-dimensional, dhe 
duam të kemi një përshtypje për çdo dimension kryesor. Për të 
pasur kuptim shumëdimensional llogariten më shumë se sa një 
tregues i vetëm për aspekt, në mënyrë që të merret interpretim real. 
Në çdo rast nevojitet edhe një  paraqitje hartografike që tregon se si 
pabarazitë janë të shpërndara në territor. Kjo do të na ndihmonte t`i 
jepnim përgjigje  një prej pyetjeve të ngritura më herët në tekst: cili 
është niveli më i përshtatshëm territorial për të studiuar pabarazitë 
hapësinore?  Studime të deritanishme të INSTAT, të cilat edhe pse 
të rëndësishme, nuk mund të përdoren për analizën e pabarazive 
hapësinore për sa kohe që  nuk paraqiten në seri kohore, tregojnë 
se tendenca për pabarazi hapësinore  është shumë më e lartë midis 
bashkive dhe komunave sesa midis qarqeve116.

Në aspektin ekonomik, treguesi kryesor që  referohet është niveli 
i produktivitetit i matur përmes Prodhimit të Brendshëm Bruto 
për Person (PBB/P). Për të kuptuar pabarazitë rajonale do të duhej 
të kishim PBB rajonale. Në Shqipëri PBB matet vetëm në nivel 

116 LSMS 2002, inStat
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kombëtar dhe ne ende nuk mund të vlerësojmë pabarazi ekonomike 
hapësinore, duke përdorur PBB.  Ndërkohë, nga të dhëna të INSTAT, 
një vlerësim i shpejtë i shpërndarjes hapësinore të strukturës së 
prodhimit – aktiviteteve kryesore ekonomike dhe i forcës së punës, 
tregon se: ndërmarrjet aktive jobujqësore përqendrohen në zonat e 
ultësirës perëndimore qendrore (përfshirë Elbasanin) dhe në Korçë. 
Vlerat për Tiranën janë ekstreme dhe tregojnë për një përqendrim 
aktiviteti 5-7 herë më të madh sesa mesatarja e vendit (intervali 
varet nga fakti nëse në llogaritjen e mesatares marrim parasysh ose 
jo vlerat për Tiranën). qarqet me vlerat më të ulëta janë Kukësi, 
Dibra, Lezha dhe Gjirokastra. 

“Knowledge Economy117” është gjithashtu e vështirë të matet për 
Shqipërinë si rezultat i mosregjistrimit të të dhënave, dhe për më 
tepër vështirësisë së matjes së konceptit. Gjithsesi, mund të themi 
se sektorë të ekonomisë tradicionale,  si bujqësia dhe turizmi 
janë të përqendruara dhe dominojnë  ultësirën perëndimore për 
shkak të karakteristikave gjeografike dhe ekzistencës së tokës së 
përshtatshme.  Ndërkohë, në rajonin Tiranë-Durrës  janë gjithashtu 
të përqendruara industritë e komunikimit elektronik. Gjithashtu, 
pavarësisht politikës qendrore për të hapur universitete publike 
edhe në qendra të tjera urbane, qartësisht vihet re tendenca për 
shkollim në Tiranë si edhe hapja e 14 universiteteve private (burimi: 
INSTAT118), të cilat vetëm rrallë synojnë të krijojnë degë rajonale. 
Kështu, në vitin 2008 në Tiranë janë regjistruar në universitetet 
publike 42,816 studentë, çka është ndjeshëm më e lartë se numri 
total i studentëve (37,592) të regjistruar në universitetet publike të 5 
qarqeve të tjera. Në asnjë nga rastet, nuk kemi qendër universitare 
të hapur në qarqet më të pafavorizuara në Veri të vendit. 

Sa i përket modelit hapësinor të zhvillimit territorial: përqendrim – 
dekoncetrim, vihet re se ndërsa para vitit 1990, si rezultat i politikës 
së sistemit socialist, aktivitetet ekonomike ishin të shpërndara 
thuajse njëtrajtësisht në të gjithë territorin e Shqipërisë, aktualisht 

117 Ekonomia e dijes.
118 Treguesit sipas qarqeve 2007-2008.
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ndodh e kundërta. Me ndryshimin e sistemit social-ekonomik dhe 
lëvizjen e lirë, ndodh rrjedhja e aktivitetit ekonomik drejt rajonit 
Tiranë-Durrës dhe më pak drejt ultësirës perëndimore. qartësisht 
kemi rastin e krijimit të  një aglomerimi urban dhe aktivitetesh 
ekonomike, që kërkojnë të rrisin efiçiencën dhe si rezultat sjellin 
një model koncentrimi hapësinor. Koncentrimi hapësinor nuk 
është udhëhequr nga politika të administrimit dhe menaxhimit 
të tokës, por ka ndodhur në mënyrë spontane, e diktuar nga 
ekonomia e tregut dhe nevoja për akses më të mirë. Rreziqet që e 
shoqërojnë janë: ndotja e tejskajshme e mjedisit, trafik i dendur dhe 
joefiçiencë lëvizshmërie, nevojë për investime të papërballueshme 
në infrastructure etj. Dy të parat hasen tashmë në rajonin Tiranë-
Durrës, ndërsa e treta, pavarësisht nevojës, nuk i përballon nevojat 
për shërbime dhe infrastruktura, duke ndikuar në përkeqësimin e 
dy të parave. Së fundi, përqendrimi i ekonomisë dhe i  jetës urbane 
(densiteti i popullsisë në nivel qarku sipas INSTAT-it është: 480 
dhe 402 banorë/km2 për Tiranën dhe Durrësin përkatësisht, ndaj 
një mesatareje në nivel vendi prej 111 banorë/km2  në një rajon 
tepër të ngushtë, sjell me vete përqendrim të politikave publike dhe 
tërheqje të investimeve, duke lënë në harresë ose vonesë rajonet 
e tjera. Sigurisht, kjo lidhet edhe me faktin se çfarë avantazhesh 
konkurruese paraqesin rajonet ndaj njëri-tjetrit. 

Në lidhje me pabarazitë sociale, me interes janë tregues si punësimi/
papunësia dhe cilësia e forcës së punës, niveli i edukimit të forcës 
punëtore, niveli i edukimit në përgjithësi, aksesi në shërbime, niveli 
i varfërisë etj. Studimet e INSTAT-it për varfërinë (LSMS 2002), të 
paraqitura në hartë në nivel njësie vendore, tregojnë se zonat veriore 
dhe malore, por jo zonat malore në jug të vendit, kanë treguesit më 
të lartë (mbi mesataren në rang vendi) për personat që jetojnë nën 
kufirin e varfërisë si edhe për hendekun e varfërisë. 

Vdekshmëria e fëmijëve nën moshën 1 vjeç raportohet më e lartë 
në qarqet me popullsi më të madhe (Tiranë, Elbasan, Fier), por 
me vlera ekstreme në qarkun e Elbasanit, ndoshta kjo e lidhur me 
ndotjen afatgjatë të shkaktuar nga industria metalurgjike. Përsa i 
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përket papunësisë, kemi ndryshime të dukshme të vlerave midis 
viteve  2007 dhe 2008, gjë që tregon se luhatjet priten nëse bëjmë një 
krahasim brenda 10-vjeçarit të fundit. Gjithsesi, nëse i referohemi 
shifrave të papunësisë dhe të papunësisë afatgjatë, vihet re se, 
në përgjithësi, më të larta ato janë në qarqet,  ku ndodhen zonat 
kryesore urbane (përqendrimi më i lartë i popullsisë). 

Konkluzioni? 

Nga sa u përshkrua shkurtimisht më lart, jo vetëm që pabarazitë 
hapësinore ekzistojnë në Shqipëri, por janë edhe mjaft të theksuara 
në disa zona specifike. Këto zona ndryshojnë sipas treguesit të 
matur, por vihet re se zonat më të pafavorizuara në nivel qarku janë: 
qarku i Dibrës i  Shkodrës i Lezhës i Kukësit i Elbasanit i Beratit. Në 
raste të caktuara vihen re tregues të ulët social-ekonomikë edhe në 
qarkun e Gjirokastrës. 

Në përgjithësi, zonat malore janë ndjeshëm më të pafavorizuara se 
sa zonat e ultësirës perëndimore, pavarësisht se cilit qark i përkasin. 
Kjo pasqyrohet jo vetëm përmes treguesve social-ekonomikë, 
por edhe përmes përshkrimit të modelit hapësinor të zhvillimit 
territorial në Shqipëri, i cili qartësisht përfaqëson koncentrim 
urban dhe ekonomik. Nga ana tjetër, zonat e ultësirës, për shkak 
të koncentrimit kanë tregues tepër të ulët të cilësisë së mjedisit  
cilësisë së trafikut etj. 

Pabarazia vlen të matet në nivel qarku përsa i përket politikës 
së zhvillimit rajonal, madje në të ardhmen mund të ndodhë 
që pabarazitë të maten në nivel rajoni më të madh se qarku.  
Megjithatë, në lidhje me atakimin e pabarazive në vetvete dhe 
stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe/ose cilësisë së 
jetës, pabarazitë duhet të vlerësohen edhe në  nivele më të vogla 
hapësinore. qartësisht, treguesit e zonave urbane qendër qarku në 
qarqet më të pafavorizuara, kanë tregues shumë më pozitivë se sa 
zonat rurale dhe malore që i rrethojnë. Kjo sugjeron që jo vetëm 
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TREGUESIT E VARFËRISË, INSTAT 2002
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shkalla hapësinore e matjes së pabarazive duhet ndryshuar, por 
edhe duhen vlerësuar në mënyrë të veçantë zonat rurale nga ato 
urbane. Treguesit e INSTAT-it  kanë shumë përmirësim vitet e 
fundit në këtë drejtim.

Një vlerësim i drejtë i pabarazive, si instrument për hartimin e 
politikave zhvilluese publike, kërkon që të punohet në drejtim edhe 
të matjes së treguesve qe sot ende nuk ekzistojnë në Shqipëri.  Për 
më tepër, vlerësimi i pabarazive si instrument për të parashikuar 
tendenca të ardhshme, duhet të marrë në konsideratë shpalosjen 
në seri kohore. 

4. Rekomandime Politike

Situata gjeopolitike, social-ekonomike dhe qasja aktuale e Bashkimit 
Europian ndaj Shqipërisë, tregojnë se theksi i qeverisë shqiptare 
në lidhje me zhvillimin rajonal po vendoset mbi plotësimin e 
kërkesave të BE, krijimin e strukturave për IPA (3), dhe jo mbi 
politikën lokale të zhvillimit rajonal. Kjo duhet parë pozitivisht. 
Integrimi do të ndikojë pozitivisht mbi zbatimin e politikës lokale. 
Nga ana tjetër, kërkesat detyruese të integrimit zhvendosin fokuset 
kombëtare duke kërkuar rishikim të tyre. Ky rishikim duhet t`i 
përgjigjet si kërkesave të BE, ashtu edhe kërkesave urgjente lokale. 
Në këtë kuadër:

•	 qeveria shqiptare ka adoptuar së fundmi Strategjinë 
Ndërsektoriale për Zhvillim Rajonal (SNZHR), e cila 
qartësisht ka fokus kombëtar dhe nuk përputhet me kërkesat 
e BE-së  për politikën e kohezionit. Kjo strategji do të duhet 
të rishikohet, duke ndërthurur programet e brendshme me 
kanalizimin e programeve europiane për Shqipërinë në 
statusin e kandidatit.

•	 Nga pikëpamja kohore, rishikimi i SNZHR (përmes një 
procesi) dhe përgjigjja ndaj BE-së në lidhje me zhvillimin 
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rajonal, mund të mos përputhen. Kjo e dyta, në kontekstin 
aktual ka arritur “momentumin” e vetë dhe një shpejtësi të 
tillë, që procesi për të parën mund të mos e respektojë dot. 
Në këtë rast mund të operohet me dy shpejtësi të ndryshme, 
ku tashmë rishikimi i SNZHR-it do të ketë si kornizë politike 
dhe institucionale bazën e krijuar për zbatimin e politikës 
europiane të kohezionit në Shqipëri. Pas kësaj mund të  
rivlerësohet nevoja për ligjin për zhvillim rajonal.

•	 Ndërkohë, roli i qarkut duhet të sqarohet duke u plotësuar 
me bazën ligjore që i garanton kompetenca, burime financiare 
dhe legjitimitetin ndaj banorëve në territorin administrativ të 
qarkut. Kjo nënkupton se është ende herët për të menduar 
rishikim radikal të qarkut si njësi vendore e nivelit të dytë. 
Megjithatë, qarku duhet të luajë rolin e njësisë vendore 
që ofron shërbimet, të cilat kërkojnë ekonomi shkalle dhe 
të koordinojë ato shërbime dhe kompetenca vendore që 
kërkojnë bashkëveprim. Ndërkohë, strategjitë rajonale për 
nevoja të brendshme mund të hartohen në nivel qarku. 
Marrëdhënia me BE-në për çështje të zhvillimit rajonal nuk do 
të kryhet përmes qarkut, por përmes strukturave kombëtare 
që operojnë fillimisht në qendër e më pas sipas NUTS 2 (në 
varësi të numrit të NUTS 2 që do të ketë Shqipëria). Pra, kemi 
thellim të decentralizimit duke iu përgjigjur korrektësisht 
parimit të subsidiaritetit dhe duke forcuar institucionet 
vendore si edhe eliminim të konfuzionit midis praktikave 
për zhvillim rajonal të brendshëm dhe politikë kohezioni 
sipas BE-së.

•	 Veç programit për krijim/forcim kapacitetesh që qeveria 
shqiptare do të ndërmarrë në kuadër të IPA (3) dhe 
zhvillimit rajonal, një program specifik trajnimi për rolin 
e ri të qarkut duhet të ndërmerret si në nivel qarku, ashtu 
edhe për bashkitë dhe komunat. Njësitë e nivelit të parë 
mund të preken pozitivisht nga rivlerësimi i rolit të qarkut, 
dhe në kuadër të nevojës për të shtruar urat e komunikimit 
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bashkëveprues midis tyre dhe qarkut, ato duhet patjetër të 
jenë pjesë e programit kombëtar të trajnimit.

•	 Rishikimi i rolit të qarkut mund të kërkojë ndryshime në 
bazën ligjore ekzistuese. Ky proces, së bashku me procesin 
e hartimit të bazës ligjore për qarkun, duhet të kryhet me 
pjesëmarrjen e të gjitha grupeve të interesit, dhe sigurisht të 
jetë konsensual. Në fund të fundit, shënon një hap progresi 
në reformën e decentralizimit në Shqipëri, vendos në shina 
një kapitull të hapur, dhe largon mjegullën për çështjet 
e zhvillimit rajonal dhe rajonalizimit. Ligji që stimulon 
bashkëveprimin ndërvendor mund të jetë pjesë e paketës, 
por i hartuar nën “ombrellën” e rolit të qarkut. Brenda 
po këtij ligji, mund të jepen kriteret që përcaktojnë nëse 
bashkëveprimi nevojitet, qarku ka rol, apo zgjedhja do të jetë 
konsolidimi ose fragmentimi territorial.

•	 Vlerësimi i pabarazive si instrument teknik që ushqen 
vendimmarjet politike, duhet të kryhet aktualisht për nevoja 
të zhvillimit rajonal, dhe duhet ndërmarrë periodikisht si një 
nga vlerësimet që INSTAT-i, në bashkëpunim me Ministri 
të linjës dhe Bankën e Shqipërisë. Ky është një ushtrim që 
nuk duhet të mbetet si një aktivitet i vetëm në kohë, por 
duhet të konsolidohet dhe të kthehet në proces rutinë. Kjo 
do të kërkojë që studimi aktual për pabarazitë të vendosë 
metodologjinë paraprake, por edhe të evidentojë ata tregues, 
të cilët aktualisht nuk maten ose nuk gjenerohen dhe që janë 
të domosdoshëm për një vlerësim real dhe për vendimmarje 
të rëndësishme. Do të jetë mirë që pabarazitë të maten në disa 
nivele: qendor – Shqipëria ndaj rajoneve europiane; rajonal 
– midis qarqeve; lokal – midis bashkive dhe komunave. 
qeveria e Shqipërisë duhet të investojë në programe që 
matin treguesit e munguar. 

•	 Matja e pabarazive hapësinore mund të përfshijë edhe 
metodologji ose programe për matjen e efiçiencës vendore 
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në shërbime. Përfundimet mbi pabarazitë hapësinore do 
të ushqejnë politikat vendore dhe qendrore në lidhje me 
çështje të rikonfigurimit territorial dhe evoluimit dinamik 
të decentralizimit dhe financimin e programeve që largojnë 
pabarazitë, pra ushqejnë zhvillimin rajonal për qëllime të 
brendshme. 
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