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1. Tranzicioni ekonomik: elementet bazë 

1.a. Mbi“tranzicionin ekonomik”1 

Procesi i tranzicionit prekë jetërat e rreth 1.65 miliardë 

njerëzve. Transformimi gjithpërfshirës i institucioneve 

ekonomike të vendeve në fjalë ka shkaktuar një ndryshim të 

tërësishëm të kushteve ekonomike në të cilën jetojnë pupujt 

e këtyre vendeve. Ky proces është padyshim një ndër 

ngjarjet më të rëndësishme ekonomike të shekullit njëzet, 

së bashku me transformimin nga kapitalizmi në socializëm 

dhe Depresionin e Madh.  

Vetë fjala “tranzicion” mund të jetë çorientuese në shumë 

mënyra. Ajo mund të japë përshtypjen që tranzicioni është 

‘thjesht’ një dimension i politikëbërjes afatshkurtë, e 

cila do të zgjasë më së shumti disa vjetë, analoge me 

politikat e stabilizimit ku një qeveri e re mund të marrë 

vendimet më të vështira në fillim të mandatit të saj, 

pastaj të vjelë përfitimet para përfundimit të mandatit, me 

idenë që do të rizgjedhet nga elektorati edhe për një 

mandat. Në realitet, askush nuk mund të bëjë dallimin e 

qartë në mes asaj se sa kalimtar është tranzicioni, apo 

nëse vendet të cilat e kalojnë këtë proces do të 

transformohen përfundimisht në ekonomi të qëndrueshme të 

tregut.  

                                                
1Nga Roland, G. (2000). Transition and Economics: Politics, Markets, and 
Firms. Cambridge: MIT Press. 
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Një pyetje e cila bëhet shpesh në këtë profesion është nëse 

ekonomia e tranzicionit është apo nuk është “lëndë” apo 

fushë shkencore ose fushë studimi. Zakonisht konsiderohet 

se ekzistojnë tri lloje të lëndëve/fushave në ekonomi. 

Lloji i parë i lëndës definohet nga fokusi i saj në një 

metodologji të caktuar të definuar nga pyetjet e caktuara 

hulumtuese, si për shembull, lënda e teorisë së lojës (ang. 

game theory). Lloji i dytë i lëndës definohet nga domenet e 

caktuara të botës reale, po ashtu të fokusuara në një set 

të caktuar pyetjesh. Lëndë apo fusha të tilla përfshijnë 

fuqinë punëtore (ang. labor), financat publike, ekuilibrin 

e përgjithshëm (ang. general equilibrium), financat, dhe 

makroekonominë. Lloji i tretë i lëndës apo fushës është 

ekonomiksi institucional, ku konteksti gjeografik, 

historik, apo konteksti i veçantë institucional luan një 

rol të rëndësishëm. Është e qartë se formulimi i fundit i 

përshtatet lëndës së zhvillimit ekonomik (ang. development 

economics) dhe historisë ekonomike. Nëse tranzicionin duam 

ta definojmë si lëndë/fushë, atëherë ajo i përket grupit të 

tretë. Megjithatë, tranzicioni është qartazi më i ngushtë 

në koncept, dhe bile edhe mund të shihet vetëm si pjesë e 

këtyre dy fushave. Tranzicioni është një proces në bërje, 

dhe herët a vonë do të bëhet jetë pjesë e lëndës së 

historisë ekonomike. Në të njëjtën kohë, tranzicioni mund 

të konsiderohet edhe si një nën-lëndë e lëndës së 

zhvillimit ekonomik, por që e dallon fakti i kushteve 

specifike fillestare që e karakterizuan tranzicionin, si: 

pronësia shtetërore dhe autoriteti i fuqishëm i organeve 

shtetërore, dominimi i industrisë në raport me sektorët e 

tjerë, niveli relativisht i lartë i kapitalit njerëzor dhe 

i zhvillimit ekonomik, si dhe pabarazia e vogël fillestare 

në nivelin e të ardhurave. 
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Në vijim janë disa nga objektivat e tranzicionit për të 

cilat ekziston një pajtim i përgjithshëm në literaturë: 

∼ Përmirësimi i efiçiencës alokative duke bërë korrigjimin 

e çrregullimeve (ang. distortions) të sistemit socialist 

përmes zbatimit të çmimeve relative fleksibile dhe 

krijimit të një ambienti konkurrues, e që është i hapur 

karshi botës; 

∼ Stabilizimi i makroekonomik, i nevojshëm për funksionimin 

efiçient të mekanizmit të çmimeve; 

∼ Ofrimi i insentivave të duhura për agjentët në treg dhe 

përmirësimi në qeverisjen korporative për t’i bërë firmat 

që t’u përgjigjen sinjaleve nga tregu. Privatizimi në 

shkallë të gjerë është një komponentë kyçe për këto 

ndryshime, por një komponentë po ashtu e rëndësishme 

është edhe inkurajimi i futjes në treg i firmave të reja 

private dhe krijimi një klase të re të ndërmarrësve. 

∼ Krijimi i institucioneve qeveritare “adekuate” për 

përkrahjen e një ekonomie të qëndrueshme të tregut. 

Ekonomistët kanë pikëpamje të ndryshme sa i përket asaj 

se çka konsiderohen institucione qeveritare “adekuate”, 

mirëpo ekziston një konsensus i përgjithshëm sa i përket 

(a) nevojës për stabilitet politik dhe institucional, dhe 

(b) nevojës për të mbrojtur të drejtat mbi pronën private 

nga shkeljet (si nga qeveria ashtu edhe nga mafia) dhe 

për të mbrojtur taksapaguesit nga presioni i grupeve të 

interesit që synojnë përfitimet apo rentën (ang. rent-

seeking) si rrjedhojë e fuqisë apo ndikimit që kanë në 

qendrat e vendimmarrjes. 

Ndërsa pengesat me të cilat përballet procesi i 

tranzicionit mund të përmblidhen si në vijim: 
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∼ Paqartësitë se çfarë rezultatesh do të prodhojnë reformat 

në kuadër të procesit të tranzicionit, si në nivel të 

ekonomisë ashtu edhe në nivelin individual; 

∼ Komplementariteti dhe ndërveprimi në mes të reformave të 

ndryshme të aplikuara gjatë tranzicionit. Në këtë 

kontekst, mund të krijohet një përceptim i gabuar mbi 

procesin reformues nëse analizohen reformat ndaras, apo 

individualisht. Për shembull, është i pakontestueshëm 

komplementariteti në mes të procesit të privatizimit dhe 

liberalizimit të çmimeve. Për më tepër, insentivat në 

tregjet e çrregullta (ang. distortions) që targetojnë 

rritjen e fitimit shpiejnë në alokimin të gabuar të 

faktorëve të prodhimit. Në këtë kontekst, vetëm çmimet e 

tregut nuk janë të mjaftueshme të bëjnë alokim optimal të 

resurseve nëse firmat nuk insentivohen për të rritur edhe 

vlerën e firmës. Për fund, programet e stabilizimit 

makroekonomik kërkojnë aplikim të instrumenteve të 

caktuara kur çmimet janë të liberalizuara, ndërsa 

kërkojnë instrumente krejt të tjera kur çmimet nuk janë 

të liberalizuara. Ekonomistët janë të të njëjtit mendim 

sa i përket kompementaritetit, mirëpo ky konsensus mungon 

kur bëhet fjalë për implikimet e tyre; 

∼ Në fund, pengesat e lidhura me proceset politike janë të 

rëndësisë së veçantë, sepse tranzicioni është një proces 

gjithpërfshirës ekonomik, reformat në kuadër të të cilit 

prodhojnë fitues e humbës edhe nëse mirëqenia e 

përgjithshme rritet. Këto kufizime politike janë 

veçanërisht relevante në vendet e Europës Lindore ku 

reforma e sistemit politik - lëvizja drejt demokracisë - 

i ka paraprirë reformës ekonomike - lëvizjes drejt një 

ekonomie të tregut. Pengesat apo kufizimet politike kanë 
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implikime ex ante për të bindur votuesit që të fillojnë 

një proces reformues (me gjasë të pasigurt se çfarë 

përfundimesh do të sjellë) dhe ex post me qëllim të 

evitohet stagnimi apo kthimi mbrapsht i procesit 

reformues. 

1.b. Edhe një vështrim mbi “tranzicionin”2 

‘Tranzicioni’ i referohet ndryshimeve në sistemin 

institucional të një vendi. Sipas definicionit, sistemi 

institucional përfshinë, ndër të tjera, sistemet politike 

dhe ekonomike. Prandaj, mund të bëhet edhe dallimi mes 

tranzicionit (transformimit) ‘politik’ dhe atij ‘ekonomik’. 

Të dy këta kanë një drejtim të qartë në shumicën e vendeve 

të Europës Qendrore dhe Lindore dhe të ish BRSS. 

Tranzicioni politik u referohet ndryshimeve në rolin dhe 

strukturën e shtetit dhe demokratizimin e tij. Ndërsa, në 

anën tjetër tranzicioni ekonomik nënkupton lëvizjen nga një 

ekonomi e centralizuar, një rast i veçantë i një sistemi ku 

mungon mekanizmi i tregut, drejt një ekonomie të tregut me 

pjesëmarrje në rritje të sektorit privat. Tranzicioni 

ekonomik përfshinë po ashtu edhe stabilizimin 

makroekonomik. Nëse ekziston një debalanc i madh 

makroekonomik fillestar, në afat të gjatë një proces i 

këtillë i stabilizimit kërkon reforma institucionale 

(strukturale) në sektorin e ndërmarrjeve dhe në politikën 

fiskale. 

                                                
2 Nga Balcerowicz, G. (2002). Post-Communist Transition: Some Lessons. 
Thirty-first Wincott lecture. The Institute of Economic 
Affairs.https://iea.org.uk/publications/research/post-communist-
transition-some-lessons. 
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Tranzicioni post-komunist në Evropën Qëndrore-Lindore dhe 

në vendet e ish-bashkimit Sovjetik mbulon një numër të 

rëndësishëm të dimensioneve të rëndësishme specifike. Këto 

përfshijnë: 1) tranzicionin klasik, që nënkupton fuqizim të 

demokracisë; 2) tranzicionin neo-klasik, i cili i referohet 

demokratizimit që është i ngjashëm më atë të vendeve 

kapitaliste pas Luftës së Dytë Botërore; 3) reformën e 

tregut si në vendet përëndimore pas Luftës së Dytë 

Botërore. 

Tranzicioni post-komunist në ish bllokun soclialist është 

karakterizuar me një numër veçorish: 

1. Horizonti apo shtrirja e ndryshimeve ka qenë shumë e 

madhe. Është prekur si sistemi politik, ashtu edhe ai 

ekonomik, përderisa ndryshimet në këto dyja janë 

shoqëruar edhe nga ndryshimet në strukturën sociale; 

2. Edhe pse ndryshimet në sistemet politike dhe ekonomike 

kanë filluar përfërsisht në të njëjtën kohë, është jo e 

drejtë të flitet për tranzicion paralel apo të 

njëkohshëm në Europën post-komuniste. Për shembull, 

nevojitet më shumë kohë për të privatizuar ndërmarrjet 

shtetërore/shoqërore se sa të organizohen zgjedhje të 

lira; 

3. Sipas kësaj logjike, si rezultat i trashëgimisë 

ekonomike socialiste, ka qenë e domosdoshme që reformat 

gjithëpërfshirëse të tregut të realizohen në kuadër të 

një sistemi pluralist apo demokratik; 

4. Një karakteristikë tjetër e tranzicionit post-komunist 

në Evropën Qëndrore dhe Lindore dhe në vendet e ish-

Bashkimit Sovjetik është fakti që ky proces nuk u 

përcoll me dhunë të theksuar. Është e vërtetë që, disa 
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pjesë të lindjes komuniste – veçanërisht Jugosllavia, 

Kaukazi dhe rajonet e asaj që dikur janë njohur si Azia 

Qendrore Sovjetike – kanë përjetuar gjakderdhje të 

tmerrshme. Megjithatë, kjo ishte shkaktuar nga 

shpërthimi i konflikteve etnike dhe/apo të përdorimit 

të nacionalizmit si një instrument për ruajtjen e 

regjimeve diktatoriale, por jo nga reformat për 

transformim në ekonomi të tregut apo nga reformat për 

demokratizimin e këtyre vendeve. Shtetet e Evropës 

Qëndrore dhe Lindore i janë nënshtruar një revolucioni 

paqësor, me ndryshime masive në institucionet e tyre 

politike dhe ekonomike të iniciuara me negociata mes 

elitës komuniste në largim dhe liderëve të opozitës. 
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2. Elementet themelore të sistemit ekonomik 
komunist 

2.a. Komunizmi si trajtë specifike e diktaturës3 

Karakteristikë e veçantë e shtetit komunist ishte tentimi 

për të pasur kontroll të përgjithshëm mbi aktivitetete 

individit – me fjalë të tjera, shkurtimi drastik i lirive 

individuale. Kjo ishte veçanërisht e saktë sa u përket 

lirive ekonomike. Kontrolli i ushtruar nga shteti komunist 

ishte jashtëzakonisht i gjerë: 

∼ Ndërmarrësia private ishte e ndaluar, e cila, bashkë me 

nacionalizimet fillestare, kishte rezultuar në 

monopolizimin e sektorit shtetëror; 

∼ Ndërmarrjet në pronësi shtetërore i nënshtroheshin 

planifikimit qendror, i cili përfshinte prodhimin e 

komanduar, racionimin e të hyrave dhe këmbimeve valutore, 

kontrollin e çmimeve dhe tregtinë e jashtme të dirigjuar; 

∼ Burimet financiare në dispozicion për ndërmarrjet dhe 

individët ishin jashtëzakonisht të kufizuara, pasiqë një 

sistem financiar i bazuar në treg nuk do të kishte mundur 

të bashkë-ekzistojë me planifikimin qëndror; 

∼ Themelimi dhe funksionimi i organizatave jo-ekonomike po 

ashtu ka qenë nën kontroll të rreptë; që do të thotë që 

shoqëria civile ka qenë e ndrydhur ndërsa ekzistenca e 

partive politike opozitare ishte e ndaluar; 

∼ Udhëtimi jashtë shtetit ishte kufizuar; 

                                                
3Nga Balcerowicz, G. (2002). Post-Communist Transition: Some Lessons. 
Thirty-first Wincott lecture. The Institute of Economic Affairs. 
https://iea.org.uk/publications/research/post-communist-transition-
some-lessons. 
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∼ Mediet i nënshtroheshin cenzurës formale, kontrollit 

direkt nga partia. Mas-media kryesisht ishte instrument i 

propagandës së shtetit komunist; 

∼ Sistemi juridik ishte në vartësi të kërkesave të 

ekonomisë së komanduar dhe të kufizimit të aktiviteteve 

politike të individëve. 

Këto kontrolle të rrepta bashkëjetonin me një formë 

specifike të shtetit komunist të tejngarkuar me rritjen e 

mirëqenies. Ky model i shtetit të mirëqenies nënkuptonte 

transfere relativisht të mëdha në të mira (ang. transfers 

in kind) si në arsim e shëndetësi, pastaj ofrim të 

mbrojtjes sociale të ofruar përmes Ndërmarrjeve Shtetërore 

(NSH-ve), si dhe çmime artificialisht të ulëta për ushqim, 

energji, dhe banim. Rrjeti i sigurisë sociale, që është 

tipik për ekonomitë e tregut, nuk ekzistonte. Kjo pasi që 

nuk kishte nevojë për të, sepse sistemi kishte kufizuar në 

masë të madhe mundësitë dhe rreziqet për individët. 

Prandaj, esenca e shtetit komunist përbëhej nga liri 

rreptësisht të kufizuara individuale (veçanërisht ato 

ekonomike) dhe të drejta të gjera në rrafshin social. 

2.b. Dimensionet e ekonomisë së komanduar4 

Për të vlerësuar shkallën e ndryshimit ekonomik që ndodhi 

pas rënies së komunizmit, së pari duhet të konstatohet se 

sa dallonte ekonomia e komanduar nga ekonomia e tregut e 

aplikuar në vendet me nivel të mesëm dhe të lartë të të 

ardhurave. Përderisa ekonomia e komanduar tani duket të 

                                                
4Nga Mickiewicz, T. (2005). Economic Transition in Central Europe and 
the Commonëealth of Independent States. New York: Palgrave. 
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jetë në një të kaluar të largët, trashëgimia e saj ka qenë 

një faktor vendimtar në zhvillimet ekonomike që pasuan 

programet e liberalizimit gjatë viteve 1990 dhe ende janë 

duke ndikuar në dekadat e para të shekullit njëzetë e një. 

Si në çdo sistem tjetër ekonomik, ekonomia e komanduar mund 

të përshkruhet në katër dimensione themelore: (1) rregullat 

e vendimmarrjes, (2) mekanizmi i qarkullimit të 

informatave, (3) të drejtat pronësore, dhe (4) natyra e 

insentivave dhe sistemi i shpërndarjes së produkteve. 

Sa i përket vendimmarrjes, sistemi i ekonomisë së komanduar 

të prodhimit ishte organizuar në mënyrë të centralizuar, 

hierarkike. Ndërmarrjet ishin në nivelin më të ulët 

hierarkik, konglomeratet industriale në nivelin e mesëm, 

ndërsa ministritë e linjës dhe komisioni qendror i 

planifikimit në nivelin më të lartë hierarkik. Autoriteti 

final për vendimarrje qëndronte tek Byroja Politike 

(Politburo) dhe Sekretari i Parë i Partisë Komuniste. Nga 

pikëpamja formale, ndërmarrjeve u lihej pak diskrecion në 

vendimmarrje sa i përket miksit të autputit apo prodhimit, 

pastaj në volumin e prodhimit, përcaktimin e çmimeve, 

zgjedhjen e partnerëve tregtarë, investimet, dhe financat. 

Ky modalitet i organizimit ekonomik shumë lehtë mund të 

vihet në kontrast me ekonominë e tregut, ku zgjedhjet e 

ndërmarrjeve bazohen në informatat e decentralizuara të 

cilat barten përmes çmimeve të tregut. Në ekonominë e 

komanduar, informatat mbi të cilat duhet të bazohen 

vendimet barten te planifikuesit, të cilët determinojnë se 

çfarë duhet të prodhojë ndërmarrja dhe si. 
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Megjithatë, ka pasur pjesë të ekonomisë të cilat ishin 

jashtë kontrollit të qendrës, që d.m.th. ku informatat mbi 

çmimet ende ndikonin në vendimet e agjentëve ekonomikë. Ky 

lloj i jokonsistencës sistemike ka çuar drejt tensioneve në 

mekanizmin e përgjithshëm të koordinimit. Veçanërisht, kjo 

lidhet me lirinë në vendimmarrje të ekonomive familjare të 

cilat, për ndryshim nga firmat, ruajtën lirinë e 

vendimmarrjes në konsum dhe ofrimin e fuqisë punëtore. Për 

më tepër, ekonomia joformale ishte mjaft i përhapur. Kornai 

ofron një analizë interesante për Hungarinë. Për shembull, 

rreth vitit 1980 rreth 42 për qind e shtëpive të reja ishin 

ndërtuar nga vetë familjet individuale (me ndihmën e 

punëtorëve të vetëpunësuar në sektorin e ndërtimtarisë, në 

shumicën e rasteve me punë jashtë orarit. Në përgjithësi, 

ekonomia joformale ishte e koncentruar në sektorin e 

shërbimeve. Inkonsistenca mes vendimeve të ekonomive 

familjare dhe vendimeve të prodhimit të bazuar në 

mekanizmat planifikues ishte një problem i vazhdueshëm. Një 

zgjidhje, sigurisht jo shumë e popullarizuar, ishte 

imponimi i kufizimeve në vendimet e konsumatorit. Në disa 

vende, në periudha të caktuara, konsumi ishte racionuar, 

zakonisht përmes përdorimit të kuponëve. Në mënyrë të 

ngjashme, ishte kufizuar edhe liria e punësimit, ku të 

diplomuarit me nivel të lartë edukimi detyroheshin të 

pranonin vende pune të caktuara, jodomosdosmërisht për 

çfarë ishin të pregaditur në shkollë. Në këtë kontekst, 

shembulli më famëkeq i angazhimit të punëtorëve në punë të 

tilla ishin kampet e punës së detyrueshme të cilat kanë 

luajtur një rol vendimtar në zhvillimin ekonomik të BRSS, 

veçanërisht në projektet e mëdha infrastrukturore, së paku 

deri në mesin e viteve 1950. Vetëm pas vdekjes së Stalinit 

në vitin 1953 sistemi Gulag filloi të shuhej. 
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Kufizimet e imponuara në vendimmarrjen e ndërmarrjeve ishin 

reflektim i natyrës së të drejtave pronësore. Pronësia 

private e kapitalit ishte kufizuar në një numër të kufizuar 

të ndërmarrjeve të vogla të licencuara që operonin në 

margjina të sistemit ekonomik. Është shumë interesant të 

theksohet se përderisa pjesa më e madhe e ndërmarrjeve nuk 

ishin private, statusi i tyre pronësor formal ishte i 

paqartë. Zakonisht atyre u referohej si Ndërmarrje në 

Pronësi Shtetërore që pasqyron faktin që të drejtat 

themelore të kontrollit mbeteshin me administratën 

ekonomike shtetërore; prandaj, kompanitë individuale ishin 

efektivisht pjesë e shtetit. Megjithatë, statusi i tyre 

formal pronësor ishte idefinuar keq; ndërmarrjet zyrtarisht 

ishin deklaruar si ‘socialiste’, d.m.th. në pronësi të 

popullit. Për më tepër, në periudhën e komunizmit të vonë, 

një numër i të drejtave mbi kontrollin iu transferuan 

këshillave të punëtorëve brenda ndërmarrjeve. Ky ndryshim 

ishte aplikuar në Poloni gjatë periudhës 1980-1 dhe mbeti 

në fuqi gjatë gjithë viteve ’80 edhe përkundër ligjit 

ushtarak dhe shtypjes politike. Vetëqeverisja po ashtu 

ishte shtrirë edhe në ndërmarrjet e Hungarisë dhe ato të 

BRSS në fund të viteve 1980, në kohën e Gorbaqovit. Këto 

zgjidhje u nxorën nga përvojat e Jugosllavisë, një shtet që 

kishte mbetur jashtë bllokut sovjetik dhe që ishte i pari 

që kishte adaptuar modelin e vetëqeverisjes. Në teorinë 

ekonomike, emri i vjetër i provincës romake (Iliria) ishte 

përdorur për të emëruar modelin e ndërmarrjes 

vetëqeverisëse, pra si “Ilirike”. Bujqësia ishte një sektor 

tjetër me një pjesëmarrje të rëndësishme të agjentëve 

privatë. Në Poloni, pjesëmarrja e pronarëve privat ishte 

rikthyer kur pas një periudhe të shkurtër të 
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kolektivizimit, kishin pasuar koncesionimet gjatë valës së 

liberalizimit post-stalinist pas vitit 1965. 

Rregullat e vendimmarrjes, burimet e informacionit dhe të 

drejtat pronësore, të vetme nuk mund të bëjnë që një sistem 

ekonomik të funksionojë, pa u plotësuar me një set koherent 

të insentivave për agjentët ekonomikë. Përderisa babai 

themelues i komunizmit, Karl Marksi, e kishte përfytyruar 

një botë pa para, në praktikë sistemit iu desh të mbështetet 

në të mjetet monetare si një kanal kryesor përcaktues për 

qasjen në mallëra dhe si rrjedhojë, distribuimin e tyre 

final. Të hyrat nga pagat dhe transferet sociale mbetën 

kategori kyçe e të hyrave, përdrisa të hyrat tjera nga prona 

dhe të hyrat (zyrtare) nga vetëpunësimi luanin kishin 

pjesëmarrje shumë më të vogël. 

Megjithatë, përderisa roli i insentivave monetare ishte 

dominues, ato ende ishin të kufizuara dhe plotësoheshin me 

mekanizma tjerë të distribuimit. Fillimisht, një kombinim i 

çmimeve administrative dhe vendimeve mbi kërkesën e lirë 

(eng: free-demand decisions) të konsumatorëve, rezultoi në 

disekuilibër dhe shkaktoi mungesa në treg. Kjo e fundit 

nënkuptonte që të hyrat monetare ishin të domosdoshme por 

jo i vetmi kusht determinues për sigurimin e mallërave. Për 

këtë arsye, filluan të ngjallen mekanizma të tjerë të 

distribuimit, duke filluar nga pritjet në rradhë (eng: 

queuing) dhe, ndoshta më e rëndësishmja, rritja e 

korrupsionit. Pagesat në të mira (ang. in-kind) për 

punëtorët po ashtu ishin të përhapura. Ndërmarrjet 

funksiononin jo vetëm si njësi pune por edhe si ofrues të 

shërbimeve për punëtorët, duke përfshirë banimin, kujdesin 

për fëmijët, pushimet dhe komplekset për rekreacion, dhe 
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kujdesi shëndetësor. Qasja në këto shërbime prodhonte 

efekte nga pikëpamja e sistemit, pasi që ofronte insentivë 

për pjesëmarrjen më të madhe në punë. 

Gjatë diskutimit të sistemit të insentivave, duhet të merret 

parasysh dimensioni i dualitetit, i cili ishte karakteristika 

e veçantë e ekonomisë së komanduar. Hierarkia administrative 

(prej ndërmarrjeve deri tek komisioni qendror i planifikimit) 

gjithmonë ishte nën hijen e strukturës së partisë komuniste, 

ku nga zyrtarët e partisë pritej të kishin nën kontroll këto 

zhvillime. Ky sistem i madh i monitorimit dhe kontrollit 

ishte menduar të tejkalojë problemet e motivimit. 

Kontrolluesve të partisë u jepeshin privilegje të mëdha dhe u 

ofrohej qasje e veçantë në banim, vetura dhe mallëra të 

luksit përmes kanaleve ekskluzive të distribuimit (kuponë, 

dyqane speciale, etj.). Sipas kësaj fryme, të gjitha këto 

privilegje për aparatin e partisë ishin vetëm plotësuese, 

pasi sistemi supozohej të mbështetet kryesisht në motivimin 

ideologjik të kontrolluesve të partisë që vepronin në 

“interes të shoqërisë”, që d.m.th. kontrolluesit ishin aty 

për të tejkaluar “egoizmin e vocërr” dhe “indiferencën” e 

aktorëve ekonomikë në nivele të ndryshme të procesit të 

prodhimit. Deri në mes të viteve 1950 (me vdekjen e 

Stalinit), ideologjia gjithmonë plotësohej jo vetëm me 

insentiva materialë, por edhe me dhunë dhe terror. Pa marrë 

parasysh peshën që ne mund t’u japim këtyre dy tipeve të 

insentivave, duket që, me kalimin e kohës, joshja me 

ideologji u venit, epoka e terrorit të përgjithshëm ndaloi, 

ndërsa, insentivat materiale që nevojiteshin për të arritur 

objektivat e përgjithshme bëheshin në vazhdimësi më vështirë 

për t’u ofruar. Për më tepër, niveli minimal i mbështetjes 

sociale filloi të tkurret. 
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3. Performanca dhe rënia i sistemit 

3.a Para rënies së ekonomive të komanduara5 

Është shkruar shumë mbi ekonominë socialiste nga 

sovjetologët dhe ekonomistët komparativistë. Në vijim, do 

të bëhet vetëm një përshkrim në vija të trasha i 

karakteristikave kryesore të ekonomive socialiste dhe të 

reformave të pjesshme që ndëemorrën vendet për të 

ringjallur ekonomitë e tyre socialiste. Në esencë, do të 

fokusohemi vetëm në karakteristikat që janë relevante për 

kuptimin e tranzicionit. 

Pikë së pari, sistemi i çmimeve dhe ai i tregut mungonin 

tërësisht nën socializmin “klasik”. Alokimi i mallërave dhe 

shërbimeve bëhej në mënyrë administrative nga administrata 

planifikuese që ishte përgjegjëse për organizimin e 

prodhimit dhe këmbimit. Ndërmarrjeve u tregohej çfarë të 

prodhohet, prej kujt të blihet, dhe kujt t’i shitej. Të 

vetmet tregje ekzistuese ishin ato të ekonomisë gri, të 

cilat ishin ilegale dhe vepronin në margjinat e sistemit. 

Struktura e prodhimit ishte e çrregullt në krahasim me 

ekonomitë e tregut. Dy çrregullimet më të rëndësishme ishin 

(1) industria e rëndë krahasimisht e mbizhvilluar, 

përderisa shërbimet ishin shumë më pak të zhvilluara (2) 

vënia e theksit në zhvillimin e firmave të mëdha mbi kurriz 

të firmave të vogla. Industria e rëndë ishte e tejzhvilluar 

për shkak të kërkesave në garat për supremaci në armatim. 

Para shpërbërjes, Bashkimi Sovjetik ishte prodhuesi më i 
                                                
5Nga Roland, G. (2000). Transition and Economics: Politics, Markets, and 
Firms. Cmbridge: MIT Press.  
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madh çelikut në botë. Njëra nga arsyet përse shërbimet 

mbetën të pazhvilluara është që, sipas Marksit, shërbimet 

janë konsideruar si “jo produktive”: transformimi i një 

malli fizikisht konsiderohej që prodhonte vlerë të shtuar, 

por bartja apo transportimi i mallit tek blerësi nuk 

konsiderohej i tillë. Stimulimi i zhvillimit të firmave të 

mëdha më së shumti është sqaruar me faktin që ishte më e 

lehtë të planifikohet prodhimi për një numër të vogël të 

firmave të mëdha se sa për një numër të madh të firmave të 

vogla, dhe po ashtu nga dëshira për të gjeneruar ekonomitë 

e shkallës. Menaxherët e ndërmarrjeve po ashtu janë munduar 

të nxitin rritjen e ndërmarrjeve të tyre duke supozuar se 

kështu do të ishin në gjendje të tërhiqnin më tepër 

vëmendjen e planifikuesve qendrorë. Këto çrregullime janë 

të rëndësishme për t’u përmendur për shkak se nënkuptojnë 

që tranzicioni kërkon rialokime të rëndësishme sektoriale 

dhe krijim substancial të firmave të vogla.  

Insentivat për ndërmarrjet janë karakterizuar me bonuse të 

mëdha për realizimin e prodhimit të planifikuar, mirëpo, në 

anën tjetër janë penalizuar me bonuse të vogla nëse është 

tejkaluar realizimi i planit. Ky sistem i ka çuar 

ndërmarrjet drejt çrregullimeve në miksin e prodhimit (ang. 

product mix) dhe në kualitetin e produktit. Duke qenë se 

shpërblimet për menaxherët vareshin kryesisht nga targetet 

e prodhimit, kishte pak insentiva për t’i reduktuar 

shpenzimet. Për më tepër, kurdo që ndërmarrjeve u mungonin 

mjetet financiare të domosdoshme për arritjen e objektivave 

të prodhimit, ato gjithmonë rifinancoheshin me qëllim të 

arritjes së atyre qëllimeve. Kjo praktikë njihet si 

fenomeni i kufizimeve të buta buxhetore, nocion ky i 

zhvilluar nga Kornai. Për shkak se nuk ekzistonte 
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vetëdijësim sa i përket shpenzimeve, apo nevojës për 

reduktimin e tyre, pagat mbaheshin nën kontrollin qëndror 

për të shmangur çfarëdo ndryshimi të tyre nga vet 

ndërmarrjet. 

Një fakt i rëndësishëm për socializmin është që në të 

vërtetë nuk kishte një plan konsistent në nivel të 

ekonomisë. Planet konsistente janë zhvilluar për një 

nomenklaturë të disagreguar prej 40 deri në 200 kategori të 

produkteve. Në realitet, ekonomia sovjetike kishte rreth 12 

milionë lloje të ndryshme të produkteve. Modelet 

matematikore të viteve 1950 dhe 1960 mbi planifikimin bënin 

përpjekje të gjenin “algoritme të dekompozimit” që do të 

bënin të mundshëm kalkulimin e planeve konsistente për një 

nomenklaturë të disagreguar. Mirëpo, praktikat tregojnë se 

planifikimi qendror, megjithatë, mbeti shumë larg këtyre 

algoritmeve. Kapacitetet kompjuterike ishin tej mase të 

kufizuar për të kalkuluar algoritme të tilla komplekse. Në 

këtë kontekst, gjatë gjithë shekullit njëzet, ishte 

zhvilluar debat i gjerë nga ekonomistët Ludwig von Mises 

dhe Oskar Lange lidhur me mundësinë teorike të planifikimit 

qendror, debat ky që kulminoi në dy teoremat e mirëqenies 

që paraqesin barazinë apo ekuivalencën e planifikimit 

qendror dhe ekuilibrit të tregut konkurrues. Ekonomisti 

tjetër Friedrich Hayek, megjithatë, theksoi që, edhe sikur 

planifikimi qendror të ishte teorikisht i arritshëm, në 

praktikë ai nuk do të mund të ishte operacional për shkak 

të kompleksitetit të grumbullimit të të gjitha informatave 

relevante për të llogaritur plane konsistente dhe efikase. 

Ekonomia socialiste përceptohej si ekonomi e mungesave. Për 

ndërmarrjet, mbiprodhimi apo furnizimi i tepërt asnjëherë 
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nuk ishte parë si problem, ndërsa mungesat apo kërkesa e 

tepërt, po. Në të vërtetë, për shkak të insentivave që 

synonin tejkalimin e realizimit të planit dhe kufizimeve të 

buta buxhetore, çdo prodhim mbi atë çfarë ishte planifikuar 

gjithmonë shitej lehtë. Megjithatë, çdo mungesë kishte 

mundësi të madhe që të çonte drejt mospërmbushjes së planit 

dhe konsiderohej si një kërcënim serioz. Perceptimet për 

mungesa të mundshme çuan drejt tendencave të mbajtjes, apo 

ruajtjes ose edhe të magazinimit (eng: hoarding). Për 

shembull, ishte tipike mbajtja e fuqisë punëtore (eng: 

hoarding of labor) edhe pse rrethanat ishin të atilla që 

punëtorët mund të largoheshin nga puna. Ose, të 

ashtuquajturin “zëvendësim të detyrueshëm”, i cili 

realizohej duke zëvendësuar një input apo material në 

dispozicion me një tjetër që nuk nuk mund të gjindet, duke 

ndikuar kështu në ulje të kualitetit të prodhimit apo në 

çrregullime të mëtejme të miksit të produktit. 

Mungesat në tregje për mallërat e konsumit bënë që 

prodhuesit të mos brengosen për cilësinë apo mungesën e 

kërkesës së konsumatorit. Mungesat ishin ankthi i 

konsumatorëve të cilët kalonin qindra orë në vit duke 

pritur në radhë dhe detyroheshin të blenin mallëra të 

cilësisë më të dobët apo të bënin zëvendësime të 

detyrueshme të produkteve që konsumonin. Megjithatë, tregu 

i shitësve i krijuar nga mungesat e produkteve u dha 

punëtorëve një fuqi të madhe të negociimit me menaxhmentin 

e ndërmarrjeve. Për këtë arsye gjasat për t’u larguar nga 

puna ishin pothuajse zero, dhe rrjedhimisht disciplina në 

punë jashtëzakonisht e ulët. 
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Literatura ekonomike mbi ekonomitë socialiste po ashtu ka 

zbuluar ekzistencën e cikleve të investimit brenda 

planifikimit qendror. Ky ishte një paradoks interesant, 

pasi që njëri nga qëllimet e proklamuara të planifikimit 

qendror ishte eliminimi i cikleve ekonomike. 

Disa ekonomi socialiste, me të vërtetë kanë pasur një 

histori të reformave të orientuara në treg para rënies së 

komunizmit. Hungaria ka shfuqizuar planifikimin e 

detyrueshëm në vitin 1968, dhe Jugosllavia ka instaluar 

vetëqeverisjen në vitin 1965. Polonia bëri reforma të 

ngjashme në fillim të viteve 1980, e ndjekur nga BRSS nën 

Gorbaqovin. Reforma tipike në një ekonomi socialiste 

përbëhej nga masat që rrisnin autonominë e ndërmarrjeve në 

mënyrë thelbësore. Një ndër defektet e planifikimit ishte 

që ndërmarrjet tentonin të negociojnë për plane që kishin 

objektiva sa më të ulta, dhe përpiqeshin të fshehin sa më 

shumë ngecjet me qëllim të arritjes së këtyre objektivave. 

Liderët komunistë mendonin se nëse menaxherët e 

ndërmarrjeve do të kenë më shumë autonomi në planifikimin e 

miksit të prodhimit si dhe të çmimeve, ata do t’i jepnin më 

shumë rëndësi profitit, dhe rrjedhimisht edhe do të rritnin 

performancën e ndërmarrjes. Megjithatë, pasoja e imediate e 

këtyre reformave ishte lëvizja në paga. Ndërmarrjet filluan 

të shpërndanin pjesën më të madhe të vlerës së shtuar në 

formë të pagave. Për shkak se kufizimet e buta buxhetore 

ishin të pranishme, ndërmarrjet filluan të negociojnë për 

më tepër mjete për paga dhe investime. Ky presion në rritje 

nga poshtë çoi drejt një dobësimi të mëtutjeshëm të 

sistemit të planifikimit dhe drejt dobësimit të 

autoriteteve qendrore, të cilët u dorëzuan ndaj kërkesave 

të ndërmarrjeve. Kjo rritje e kërkesave të ndërmarrjeve 
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filloi të prodhonte disbalance serioze makroekonomike të 

cilat sistemi socialist “klasik” kishte arritur t’i 

evitojë. Pasoja ishte rritja e borxhit të jashtëm apo 

rritja e mungesave në treg dhe e kursimeve të detyrueshme. 

Vendet me histori të reformave para tranzicionit, si 

Hungaria, Polonia, Jugosllavia dhe BRSS, e filluan 

tranzicionin me debalance makroekonomike serioze, që 

kërkonte intervenim i menjehershëm me pako stabilizimi, 

ndërsa shtetet të cilat nuk kishin histori të mëparshme të 

reformave, si Republika Demokratike Gjermane, 

Çekosllovakia, dhe Rumania, nuk patën një problem të tillë 

stabilizimi në fillim të tranzicionit. 

3.b. Jugosllavia në socializëm 

Jugosllavia u pavarësua në dhjetor të vitit 1918, dhe 

fillimisht u njoh si Mbretëria e Serbëve, Kroatëve dhe 

Sllovenëve ndërsa nga viti 1929 u njoh me emrin e saj 

Jugosllavi.  

Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë u shpall në 

vitin 1945, pasi që Tito me forcat partizane fitoi kundër 

forcave fashiste dhe lëvizjeve të brendshme nacionaliste.  

Gjatë luftës së ftohtë, Jugosllavia iu bashkua bllokut të 

Vendeve të Painkuadruara. Kjo ndodhi pasi që marrëdhëniet 

me BRSS-në e udhëhequr nga Stalini u prishën në vitin 1948. 

Prej kësaj kohe Jugosllavia gjithashtu fillon krijimin e 

një sistemi unik socialist të njohur si “sistemi socialist 

vetëqeverisës”.    
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Jugosllavia përbëhej nga gjashtë republika dhe dy krahina 

autonome, ndërsa këto dy të fundit administrativisht ishin 

pjesë e Republikës së Serbisë. Përveç këtij diversiteteti 

rajonal, Jugosllavia karakterizohej edhe nga një diversitet 

i madh nacional, religjioz, dhe kulturor.   

Edhe nga aspekti i zhvillimit ekonomik, diferencat ishin të 

mëdha në republikat dhe krahinat e Jugosllavisë. Në njërin 

skaj gjindej Sllovenia si entiteti më i zhvilluar 

jugosllav, ndërsa në anën tjetër ishte Kosova me zhvillimin 

më të ulët ekonomik. Kjo mund të vërtetohet duke u bazuar 

në nivelet e zhvillimit të produktit shoqëror (indikatori 

kryesor makroekonomik i kohës; në njëfarë forme është 

ekuilaventi i GDP-së por me disa ndryshime) si dhe të 

normës së papunësisë. Në vitin 1981, mesatarja e papunësisë 

në Jugosllavi ishte 12.8, në Slloveni ishte 1.3 për qind, 

ndërsa në Kosovë ishte 27.3 për qind. Nëse mesatarja e 

produktit shoqëror për kokë banori në vitin 1981 në 

Jugosllavi ishte e barabartë me 100, ajo sllovene ishte 

205.8 ndërsa kosovare ishte 26.8 në nivelin mesatar të 

Jugosllavisë. Pra produkti shoqëror për kokë banori në 

Slloveni ishte 105.8 mbi mesataren e Jugosllavisë ndërsa në 

rastin e Kosovës ishte 73.2, pra 26.8 per qind më e ulët se 

mesatarja e Jugosllavisë. 

3.b.1 Zhvillimet ekonomike në Jugosllavi 

Që nga vitet e para të pasluftës e deri në fund të viteve 

të tetëdhjeta, ekonomia jugosllave kaloi nëpër tri etapa 

kryesore: faza e planifikimit qendror (1947-52), sistemi i 

bazuar në treg i vetëqeverisjes së punëtorëve (1952-1974), 

dhe periudha e rikthimit të kontrollit kolektiv përmes 
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koncepteve të “punës së bashkuar” (udruzeni rad) dhe 

“marrëveshjeve shoqërore” (drustveni dogovori) që përfshiu 

periudhën 1974-1988. Në secilën etapë, konform ndryshimit 

të aftësisë së qeverisë federale për të mobilizuar dhe 

alokuar resurset, po ashtu ndryshoi edhe metoda e 

intervenimit të shtetit. 

Nga viti 1947 deri në vitin 1952, ekonomia jugosllave ishte 

organizuar dhe administruar në linjë me modelin sovjetik, 

ku entitetet ekonomike ishin nën kontrollin e 

drejtëpërdrejtë të autoriteteve të planifikimit qendror. 

Çmimet dhe sasia e ofruar, pagat, punësimi, investimet, 

tregtia e jashtme etj. ishin të gjitha të përcaktuara në 

nivelin qendror. Secila ndërmarrje ishte, efektivisht, një 

shtresë tjetër në hierarkinë administrative të një 

ministrie. Të gjitha fitimet e ndërmarrjes dhe taksat, 

shkonin në buxhetin federal. Buxheti federal ishte burimi 

kryesor i financimit të shërbimeve shoqërore dhe publike si 

dhe për investime në ndërmarrje, sektorë dhe regjione të 

ndryshme. 

Në fillim të viteve pesëdhjetë, udhëheqësit jugosllavë 

vendosën ta braktisin strategjinë e planifikimit qendror 

dhe të sajojnë modelin e vet të socializmit të bazuar në 

vetëqeverisjen e punëtorëve. Faktorët kryesorë që i 

kontribuuan këtij vendimi ishin: performanca zhgënjyese e 

ekonomisë nën planifikimin qendror; krijimi i një 

burokracie komplekse; kontraditat e qarta mes teorisë 

marksiste dhe praktikës ekonomike dhe politike; dëbimi nga 

Kominformi; dëshira për të pranuar ndihmën amerikane; dhe e 

fundit, por jo më pak e rëndësishme, ndikimi jo shumë 
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pozitiv i sistemit të menaxhimit të unifikuar, në 

autonominë e regjioneve dhe atë nacionale.  

Sistemi i vetëqeverisjes së punëtorëve ishte zbatuar në 

Jugosllavi afërsisht mes viteve 1952 dhe 1974, me anë të 

një numri të reformave komplekse (posaçërisht ato të vitit 

1952, 1960-61 dhe 1965). Këto reforma përbëheshin nga një 

program gjithpërfshirës i transformimit si të mekanizmit të 

alokimit të resurseve, ashtu edhe pozitës së fuqisë së 

vendimmarrjes. Ideja thelbësore e sistemit të ri ishte të 

zhvillohen ndërmarrje autonome me fuqi të pavarur 

vendimmarrëse të cilat do të menaxhoheshin nga punëtorët e 

tyre (përmes këshillave të zgjedhur të punëtorëve) dhe të 

lidhura mes tyre përmes mekanizmit të tregut. Këshillat e 

punëtorëve duhet të vendosnin mbi çështje të tilla si: 

struktura e menaxhmentit; ndarja e të hyrave mes të 

ardhurave për punëtorë, rezervave dhe investimeve; pagat 

dhe bonuset. Shteti do të udhëhiqte ekonominë me anë të një 

sistemi të planifikimit, që në natyrën e tij pasqyronte 

vetëm indicatorët se në çfarë drejtimi duhej shkuar dhe nuk 

ishte i detyrueshëm. Për më tepër, shteti do të ofronte 

shërbimet sociale dhe infrastrukturën. Shumica e çmimeve 

ishin liberalizuar. Vendimet për investime, së bashku me 

gjetjen e burimeve të financimit, gradualisht u ishin 

transferuar ndërmarrjeve. Buxheti ndaloi së qeni burim i 

resurseve të pakufishme të investimeve për ndërmarrjet. 

Fondet u ishin alokuar ndërmarrjeve si “kredi” dhe në bazë 

konkurruese përmes Fondit të Përgjithshëm të Investimeve 

(gjatë të pesëdhjetave) dhe sistemit bankar (nga viti 1963 

e tutje). Alokimi i kredisë duhej të bazohej në analizë të 

riskut dhe në kriteret tjera të pastra ekonomike. 

Koordinimi mes ndërmarrjeve të ndryshme dhe industrive të 
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ndryshme si dhe përputhshmëria e produkteve të prodhuara me 

kërkesat e konsumatorëve, duhej të arrihej përmes 

“mekanizmit të tregut”. 

Në përgjithësi, performanca e sistemit vetëqeverisës, ishte 

disi e përzier dhe, sa u përket aspiratave të udhëheqësve 

jugosllavë, padyshim larg nga të qenit të kënaqshme. Është 

e vërtetë që ekonomia jugosllave u rrit shumë shpejt në 

këtë periudhë (për një kohë të shkurtë kishte shkallën e 

rritjes ndër më të lartat në botë). Një vend që kryesisht 

ishte bujqësor, ishte transformuar në një shtet industrial 

me një bazë të gjerë dhe moderne industriale. Standardi i 

jetës u rrit shumë shpejt. Shëndetësia, arsimi dhe 

shërbimet tjera sociale u përmirësuan dhe arritën nivele të 

cilat mund të mateshin me ato të shteteve tjera evropiane 

me nivel mesatar të zhvillimit. 

Mirëpo bashkë me këto arritje, disa tendenca të 

padëshiruara filluan të dalin në shesh. Kah fundi i viteve 

gjashtëdhjetë, kur sistemi i bazuar në mekanizmin e 

vetëqeverisjes të bazuar në treg ishte kompletuar në 

tërësi, këto tendenca të padëshiruara ishin bërë trende 

serioze në sistem dhe shumë shpejt filluan ta dominonin 

atë. Këto zhvillime përmenden shkurtimisht me poshtë. 

1. Derisa madhësia dhe kompleksiteti teknologjik i njësive 

të prodhimit rritej, fuqia e vendimmarrjes në mënyrë 

gjthmonë në rritje koncentrohej në duart e elitës 

tekniko-menaxheriale të secilës ndërmarrje, dhe ndikimi 

i punëtorëve jakë-kaltër të prodhimit dobësohej. Kjo 

solli rritjen e qarkullimit së të punësuarve (pra të 

atyre që punësoheshin dhe atyre që largoheshin nga puna)  
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(ang. labor turnover), pastaj mungesave të punëtorëve në 

punë, e deri te ndalimin e punës dhe grevat. 

2. Duke pasur parasysh madhësinë e vogël të tregut 

jugosllav, liberalizimi rezultoi në forcimin e 

tendencave oligopilistike me implikime të pafavorshme 

për punësimin dhe nivelet e çmimeve. Oligopolet 

joefiçiente do të mund të fshehnin inefiçiencat e tyre 

duke vendosur çmime më të larta dhe duke u ofruar 

punëtorëve të tyre paga më të larta. Në nivel 

makroekonomik, kjo tendencë ishte një ndër arsyet 

kryesore e rritjes së inflacionit dhe papunësisë. 

3. Pasi kishte dallime të mëdha në kushtet e kërkesës, 

zotërimin e resurseve, teknologji, dhe qasje në tregje, 

edhe performanca e ndërmarrjeve nuk kishte si të ishte e 

ndryshme. Derisa “performance” u bë determinantja 

kryesore e aftësisë së ndërmarrjeve për të tërhequr 

kredi investive dhe të paguajë paga më të larta, 

pabarazitë mes ndërmarrjeve dhe punëtorëve (dhe 

regjioneve) u bënë më të theksuara. Në veçanti, duke 

qenë më efikase dhe teknikisht më të avancuara, 

ndërmarrjet në regjionet më të zhvilluara patën mundësi 

të tërheqin resurse njerëzore më cilësore si dhe më 

shumë kredi investuese, dhe të kenë performansë më të 

mirë. Në këtë mënyrë ishte gjeneruar një forcë 

centrifugale e cila e rriti diferencat zhvillimore mes 

regjioneve të ndryshme. 

Këto pasoja të papritura të sistemit të vetëqeverisjes dhe 

socializmit të tregut rritën shqetësimet brenda vendit, 

krijuan mosbesim në sistem, deri në nxitjen e protestave në 

tërë vendin. Përgjigja erdhi përmes miratimit të 

kushtetutës së vitit 1974, e cila formalisht e rivendosi 
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“autoritetin social” dhe “rolin udhëheqës” të partisë, dhe 

ripohoi superioritetin e interesave kolektive mbi ato 

individuale të njësive ekonomike. Kjo kushtetutë përforcoi 

pozitën e Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë dhe involvimit 

të saj në zhvillimet sociale dhe ekonomike në vend, dhe 

rriti autoritetin dhe kontrollin e qeverive lokale mbi 

ndërmarrjet në regjionet e tyre. 

Ndryshimet kushtetuese të vitit 1974 sforcuan parimet e 

“punës së bashkuar”, “marrëveshjeve shoqërore” dhe 

“konsensusit”. Shumica e ndërmarrjeve ishin ndarë në nën-

njësi më të vogla, të quajtura Organizata Bazë të Punës së 

Bashkuar (OBPB). OBPB-të, me organet e tyre të 

vetëqeverisjes, u bënë njësitë themelore të vendimmarrjes, 

të veshura me autoritetin për të vendosur për të gjitha 

aktivitetet e tyre.  

Marrëdhënietnë mes OBPB-ve të një ndërmarrjeje, si dhe mes 

vetë ndërmarrjeve, duhej të udhëhiqeshin me anë të 

kontratave obligative të ashtuquajtura “marrëveshjet 

vetëqeverisëse”. Mbi të gjitha çështjet e rëndësishme, 

OBPB-të përbërëse duhej të arrinin një “konsensus”, i cili 

u jepte këshillave të punëtorëve të secilës OBPB të drejtën 

e vetos për vendimet dhe kërkesat e OBPB-ve tjera. Pagat 

dhe bonuset rregulloheshin me anë të “kontratave 

shoqërore”, marrëveshje këto të negociuara mes 

ndërmarrjeve, asociacioneve të tyre, sindikatave dhe 

njësive relevante qeverisëse. Forcat e tregut kishin 

degraduar në rol dytësor, mekanizmat e të cilit ishin 

zëvendësuar me surrogatë sikur “marrëveshje 

vetëqeverisjeje” dhe “marrëveshje shoqërore”. Koordinimi i 

aktiviteteve ekonomike bëhej jo “përmes forcave të verbëra 
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të tregut” siç konsideroheshin atëherë, por përmes këtyre 

surrogatëve. Efekti neto i gjithë kësaj ishte krijimi i një 

procesi kompleks dhe të ngadalshëm vendimmarrës me efekt 

dëmtues për efikasitetin e ndërmarrjes. 

Në mes të viteve tetëdhjetë, ishte bërë e qartë që sistemi 

i OBPB-ve, dhe gjithëçka ishte e lidhur me ndryshimet 

kushtetuese të vitit 1974, kishte krijuar më shumë probleme 

se sa që kishte zgjidhur. Zgjatimi sistemit vetqeverisës 

përmes “punës së bashkuar” nuk kishte zgjidhur problemet 

bazike me të cilat ishin ballafaquar të gjitha ekonomitë 

socialiste: insentivat për punëtorët dhe ndërmarrjet, 

aktivitetin inovativ dhe efikasitetin, dhe arritjen e 

qëllimeve për barazi dhe zhvillim të regjioneve më të 

varfëra. Politika makroekonomike ishte bërë shumë më 

problematike për shkak të mundësisë në rritje të 

intervenimit politik në aktivitetet ekonomike. Inflacioni, 

papunësia, produktiviteti në rënie, rritja e varfërisë 

veçanërisht në disa regjione me zhvillim më të ulët, dhe 

borxhi i jashtëm në rritje ishin disa nga manifestimet që 

prodhuan performancë të dobët ekonomike. Sistemi kishte 

nevojë të madhe për reforma dhe përgatitjet filluan për një 

fazë të re në zhvillimin e modelit jugosllav të 

socializmit. Rezultat i diskutimeve dhe konsultimeve ishin 

amendamentet kushtetuese të vitit 1988. Idetë e “punës së 

bashkuar” dhe “konsensusit” ishin braktisur. Forcat e 

tregut do të zëvendësonin “marrëveshjet shoqërore”, dhe do 

të bëheshin mekanizmat kryesorë të koordinimit ekonomik. 

Kushtet ligjore dhe kushtetuese për evoluimin gradual të 

sistemit të socializmit të tregut ishin krijuar. Mirëpo me 

ndarjen e Kroacisë dhe Sllovenisë, dhe luftës civile që 

pasoi, këto plane morën fund përgjithmonë. 
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3.c. Çfarë shkoi keq me sistemin?6 

Çarjet e sistemi socialist fillimisht u verejten nga 

brenda. Më shumë se një gjeneratë e mendimtarëve 

përëndimorë i morën seriozisht statistikat zyrtare 

sovjetike mbi rritjen, duke u impresionuar me arritjet e 

BRSS-së. Para së gjithash kjo e fundit ishte edhe superfuqi 

ushtarake dhe po ashtu i vetmi shtet që garonte me sukses 

me SHBA-në në programin hapësinor. Mirëpo jo të gjithë 

ishin mashtruar nga këto statistika. Një grup i 

mendimtarëve në Britani të Madhe publikuan një libër në 

vitin 1982 me titullin “Kriza në ekonominë e Europës 

Lindore” (shih Drenowsky, 1982), e që në fjalët hyrëse, 

autorët deklarohen si në vijim: “Një fantazmë po e ndjek 

Europën Lindore: fantazma e rritjes zero”. Libri më pas 

ofron një listë të faktorëve që kontribuan në rënie apo 

ngadalësim ekonomik. Një pjesë e madhe e këtij diskutimi i 

ka bërë ballë testit të kohës. Dy grupe faktorësh i ofrohen 

lexuesit për të sqaruar rënien apo ngadalësimin ekonomik: 

(1) Karakteristikat sistematike të ekonomisë së komanduar, 

të cilat kanë qenë prezente që nga fillimi, por që 

efektet e të cilave u bënë negative vetëm pasi ato 

ndërvepruan me ndryshimet në rrethanat e jashtme; dhe, 

(2) Faktorët jo ekonomikë. 

Grupi i parë i faktorëve – d.m.th. karakteristikat 

sistematike të ekonomisë së komanduar që i kontribuuan 

ngadalësimit ekonomik – është i lidhur me insentivat jo 

adekuate, gjysmë-autarkinë, inercinë strukturale dhe 

                                                
6Nga Mickiewicz, T. (2005). Economic Transition in Central Europe and 
the Commonwealth of Independent States. New York: Palgrave.  
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prioritetin që u ishte dhënë shpenzimeve ushtarake. Këto do 

të diskutohen me radhë. 

3.c.1 Insentivat 

Çështja e incentivave ka qenë në qendër të debatit mbi 

efiçiencën ekonomike në ekonominë e komanduar. Në njërën 

anë, Oscar Lange pretendonte se çmimet efiçiente, që ishin 

ekuivalent, së paku nga prizmi teorik, i konkurencës së 

plotë, mund të kalkuloheshin nga planifikuesit. Kjo do të 

thotë që përgjatë dimensionit informal, sistemi i ekonomisë 

së komanduar do të mund të krahasohet e bile edhe ta 

tejkalojë sistemin e ekonomisë së tregut. Përgjigja e Von 

Mises ishte që vetëm informacioni si factor i vetëm nuk 

mund të jetë kusht i mjaftueshëm për efiçiencë. Ai do të 

duhet të komplementohet me dy dimensionet paralele të të 

drejtave pronësore private dhe insentivave të kushtëzuara 

nga to. Siç sqarohet në vijim: 

 Politikëbërësit duan të heqin kontrollin privat mbi 

mjetet e prodhimit, këmbimeve në treg, çmimeve të 

tregut, dhe konkurrencën. Por në të njëjtën kohë ata 

duan të organizojnë utopinë socialiste në atë mënyrë që 

njerëzit do të silleshin sikur këto gjëra të ishin ende 

të pranishme. Ata duan që njerëzit të “luajnë” brenda 

tregut ashtu si fëmijët luajnë lojëra luftash, trenash 

apo shkollash. Ata nuk e kuptojnë se si një lojë e 

këtillë ndryshon shumë nga realiteti. 

Sidoqoftë, problemi i insentivave është njohur më shumë nga 

planifikuesit qendrorë se sa nga ekonomistët marksistë, të 
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cilët ishin bazuar në ideologji, frikë dhe insentiva 

materiale për ta tejkaluar problem e insentivave. Në afat 

të gjatë, vetëm insentivat materiale u provuan të kenë 

njëfarë efekti të qëndrueshëm. Shpërblimet për përmbushjen 

e planit ishin relativisht të thjeshta për t’u 

implementuar, mirëpo këto linin shumë çështje të 

patrajtuara. Plani nuk mbulonte të gjitha situatat 

kontigjente: plani faktikisht do të mbetej një kontratë jo 

e plotë (eng: incomplete contract). Në veçanti, insentivat 

luajnë një rol kritik në procesin e inovacionit, i cili 

është më i vështiri për t’u organizuar brenda kornizës së 

një administrate të centralizuar ekonomike. Sipas 

definicionit, inovacionet nuk mund të inkorporohen në një 

plan ekonomik. Ngecjet në inovacione u bënë një pengesë 

serioze në fazat e fundit të socializmit, duke pasur 

parasysh, së pari, ndryshimet e vazhdueshme të ambientit 

ekonomik (rëndësia në rritje e teknologjisë informative, 

etj); dhe, së dyti, rritje e nivelit të GDP-së që 

kushtëzonte me kërkesa më të sofistikuara zhvillimore. 

Paradoksi me sistemin e zhvillimit të shkencës dhe 

teknologjisë në ekonominë e komanduar qëndronte në atë se, 

në njërën anë, këto të dyja ishin të orientuara drejt 

plotësimit të kërkesave të ndërmarrjeve, e në anën tjetër, 

aktivitetet inovative duhej të organizoheshin brenda 

aparatit të planifikimit. Si të tilla, zhvillimi i shkencës 

dhe teknologjisë u bë brenda instituteve hulumtuese të 

cilat ishin pjesë e ministrive përkatëse të linjës. 
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3.c.2 Gjysmë-autarkia 

Tregtia dhe investimet e jashtme janë kanalet kyçe për 

transferin e dijes dhe teknologjisë. Pas Luftës së Dytë 

Botërore, internacionalizimi u bë një nga faktorët kyç të 

zhvillimit global, megjithatë logjika e planifikuesve ende 

parandalonte ekonomitë e planifikuara të këmbenin dhe 

investonin në vende tjera. Hapja e shteteve socialiste 

mbeti në nivele të ulta, përderia në vendet e tjera u rrit 

në masë të madhe. 

Gjysmë-autarkia ishte pjesërisht një zgjedhje politike dhe 

pjesërisht një karakteristikë sistematike e sistemit të 

planifikimit, pasi që për sistemin socialist bota e jashtme 

ishte një burim i mundshëm i çrregullimeve të brendshme. 

Mirëpo, ishte edhe një burim për gjetjen e resurseve shtesë 

me qëllim të ralizimit të planit. Eksportet realizoheshin 

për të paguar për këto importe. Në vitin 1983, 70 për qind 

e eksporteve sovjetike ishin në formë të eksportit të 

energjisë, ndërsa katër të pestat ishin në derivate të 

naftës. 

3.c.3 Inercia strukturale 

Karakteristika e tretë sistematike, që prodhoi efekte 

negative veçanërisht në fazat e fundit të zhvillimit, ishte 

inercia strukturale. Për të kuptuar rrënjët e problemit, së 

pari duhet të kuptohet se si mekanizmi i planifikimit 

vepronte në praktikë. Planet ekonomike ishin ndërtuar për 

periudha të gjata (pesë vjetë, nganjëherë tre apo edhe 

shtatë vjetë), megjithatë në praktikë instrumenti kryesor 
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që përdorej në administratën ekonomike ishte plani i 

detajuar vjetor. Procesi i planifikimit përbëhej nga tri 

faza: krijimi i planit, implementimi i planit, dhe 

feedback-u (pra informatat kthyese në bazë të të cilave 

mund të korigjohej plani). Dy të parat krijoheshin me 

udhëzimet e përgjithshme nga Komiteti Qendror i Partisë 

Komuniste (Politbyro). Këto direktiva pastaj merreshin 

parasysh nga Komisioni Qendror i Planifikimit, i cili ishte 

përgjegjës për përcaktimin e targeteve të përkohshme të 

prodhimit. Këta targetë të prodhimit (plani i prodhimit) 

duhej të lidheshin direkt me planet për furnizim, punësim 

dhe transport, dhe të shoqëroheshin nga një plan investimi, 

plan financiar, plan i të hyrave (i cili përcaktonte pagat 

dhe të hyrat tjera të popullatës), plan korrespondues i 

konsumit dhe plan i shitjes, duke përfshirë tregtinë e 

brendshme dhe të jashtme. Sapo draft verzioni i planit të 

prodhimit të ishte i gatshëm ai përcillej në ministritë e 

linjës dhe në asociacionet industriale deri te ndërmarrjet 

individuale për komentimin dhe konfirmimin e inputeve të 

kërkuara. 

Pastaj, shënimet ktheheshin prapa përmes të njëjtës rrugë 

administrative tek Komisioni Planifikues, i cili do të 

duhej t’i balanconte të gjitha inputet kyçe dhe autputin 

për të bërë planin konsistent. Sapo kjo të ishte arritur, 

targetet e dhëna të prodhimit dërgoheshin përsëri poshtë 

tek ndërmarrjet individuale në formë të ligjit të 

detyrueshëm, i cili bëhej bazë për prodhimin e vitit 

pasues. Figura më poshtë ilustron qarkullimin e informatave 

gjatë hartimit të planit. 
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Figura 1. Ndërtimi i planit vjetor: qarkullimi i 

informatave 

 

Formulimi i këtillë i planit ishte një proces kompleks, që 

merrte kohë dhe kishte kërkesa të mëdha për informata. Për 

më tepër, ai nënkuptonte negociimin (ang. bargaining) mes 

niveleve të ndryshme të administratës ekonomike, ku pozita 

negocijuese e ndërmarrjeve forcohej krahasuar me nivelet më 

të larta të administratës ekonomike si rezultat i 

asimetrisë informative (ang. information assymetry; vetëm 

menaxherët e ndërmarrjeve kishin njohuri të plotë mbi 

kërkesat reale teknologjike). 

Nga pikëpamja e ndërmarrjes, ishte më mirë të kishte 

targete të ulëta të prodhimit, dhe atë për dy arsye. Së 

pari, përcaktimi i targeteve të ulta të prodhimit gjithmonë 

ishte pozitiv, pasiqë furnizimet me lëndë të parë si dhe 
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ato me prodhime të ndërmjetme përtej kërkesave teknologjike 

mund të ndihmonin të kursehet fuqia punëtore dhe të 

minimizohet rreziku i çrregullimeve në prodhim. Së dyti, 

përcaktimi i targeteve ambicioze të prodhimit ishte një 

strategji e cila tërhiqte me vete rrezikun për menaxherët e 

ndërmarrjeve që arritjet e këtij viti do të mund të 

ktheheshin në pritshmëri më të larta nga planifikuesit për 

vitin tjetër. Për këtë arsye, shpërblimet zakonisht 

lidheshin me targete tej mase ambicioze të prodhimit. 

Megjithatë, gjithmonë kishte më shumë presion nga 

ndërmarrjet për të rritur targetet e furnizimeve dhe 

mjeteve, duke përfshirë këtu punëtorët dhe kapitalin. Një 

lojë e përsëritur e negocijimit rezultonte në mes të 

ndërmarrjeve dhe niveleve të larta të administratës 

planifikuese. Presioni për rritjen e furnizimit, bashkë me 

synimin e autoriteteve planifikuese për të maksimizuar 

prodhimin dhe kontrollin e çmimeve, çonte në mungesa 

kronike. Kompleksiteti i mekanizmit të planifikimit 

nënkuptonte që shumë shpesh plani arrinte vonë dhe 

ndërmarrjet duhej të bazoheshin në targete të përkohshme. 

Edhe nëse plani ishte gati, logjika e mekanizmit të 

planifikimit kërkonte që pjesa më e madhe e tij në fakt 

bazohej në një vlerësim i cili ishte i vonuar së paku një 

vjet, pasi që kaq kohë nevojitej për të transformuar të 

dhënat fillestare në një plan koherent (shih figurën më 

sipër). Në praktikë: 

Plani për vitin t ishte, efektivisht, pak më shumë se 

rishikim dhe azhurnim i planit për vitin t-1... 

Megjithëse e thjeshtësonte procesin e planifikimit, ai 

krijonte jofleksibilitet të konsiderueshëm.  
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Ndryshimet strukturore dhe inovacionet e komplikonin 

detyrën e planifikimit edhe më tepër. Interesat e të gjithë 

të involvuarve duke përfshirë edhe ndërmarrjet, ishin që të 

zgjeronin prodhimin e tyre, duke mos lënë vend për 

pjesëmarrës të ri në treg (dhe mundësisht të eliminonin 

mekanizmat që do t’i shtyenin ndërmarrjet josolvente ta 

lënë tregun). Ndërmarrjet e mëdha u ngritën si rezultat i 

projekteve të centralizuara investuese, por edhe ato ishin 

kryesisht të orientuara drejt plotësimit të boshllëqeve në 

bilancet materiale të planit.  

Në fazën fillestare të zhvillimit, rritja në bllokun 

sovjetik ishte nxitur nga metodat ekstenzive të zhvillimit. 

Pjesëmarrja e popullsisë së moshës së punës ishte e lartë, 

dhe fuqia punëtore më pak e angazhuar në bujqësi ishte 

trasferuar në industri. Në mënyrë të ngjashme, prodhimi i 

lëndës së parë dhe lëndëve djegëse ishte në rritje. Gjithë 

kjo ndryshoi në një fazë të mëvonshme, siç ndodhi edhe 

jashtë bllokut sovjetik. Megjithatë, inercia strukturale e 

sistemit e pengonte atë që të përshtatej në mënyrë efikase: 

Sensitiviteti ekstrem i ekonomisë sovjetike ndaj 

ndryshimeve ... është për shkak të ngurtësisë së kësaj 

të fundit, duke përfshirë edhe pamundësinë për t’a 

përshtatur sistemin e investimeve në raport me 

ndryshinet në shkallë të rritjes së furnizimit të fuqisë 

punëtore dhe kapitalit... Me fjalë të tjera, ekonomia 

sovjetike ka mundur të rritet pa ndonjë vështirësi 

derisa kishte burime të mjaftueshme për të prodhuar 

çkado, pa marrë parasysh mënyrën si i prodhonte ato: 

fuqia punëtore ishte e bollshme, andaj edhe shpërdorimi 

i kapitalit dukej si rritje ekonomike. 
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Në këtë mënyrë, sistemi funksionoi kënaqshëm përderisa 

strukturat u zhvilluan në mënyrë të parashikueshme, 

veçanërisht gjatë fazës së hershme të industrializimit. 

Problemet u shfaqën kur pati një lëvizje të papritur në 

disponueshmërinë relative të resurseve, që rezultoi në 

nevojën për të kaluar në teknologji të reja, të cilat do të 

mund të shkaktonin një rrëmujë në tërë në rrjetin kompleks 

të bilanceve të planifikimit. Një shembull i një goditje të 

këtillë erdhi në fillim të viteve 1970, dhe përsëri pas 

vitit 1979, me një rritje dramatike në çmimet ndërkombëtare 

të naftës dhe energjisë. Derisa për shumicën e ekonomive të 

zhvilluara kjo nënkuptoi një periudhë të gjatë të 

përshtatjes strukturale, udhëheqësit komunistë e quajtën 

krizën e naftës një shenjë tjetër të rënies së sistemit 

kapitalist, pa implikime për botën socialiste. Ekonomitë e 

komanduara të Europës Qendrore dhe Lindore vazhduan në 

rrugën e tyre të vjetër të ndjekjes së strategjisë së 

zhvillimit intenziv në energji, duke zgjeruar teknologjitë 

e vjetra, dhe duke importuar linja prodhimi të cilat sapo 

ishin dalë nga përdorimi në përëndim për shkak të 

zhvendosjes në strukturën e kostove. Me kalimin e kohës, 

hendeku u zgjerua, duke lënë ekonomitë e komanduara me 

nivelin më të lartë të pjesëmarrjes së energjisë në 

prodhim. Në vitin 1960, konsumi mesatar i energjisë per 

capita në ekonomitë e tregut me të ardhura të larta ishte 

mesatarisht rreth 3,000kg të ekuivalentit të naftës në vit, 

rreth 2,000 në ekonomitë e komanduara, dhe rreth 200 kg në 

ekonomitë e tregut të nivelit të ngjashëm të të ardhurave 

per capita (shtetet me të ardhura mesatare). Grupi i fundit 

është më relevant për krahasim, pasi që në përgjithësi 

raporti prodhim/energji paraqet një marrëdhënie në formë 

gunge (ang. humpshaped) me të ardhurat per capita – për 
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shkak se sa më i lartë që është niveli i të ardhurave, 

intensiteti i konsumit të energjisë rritet, duke 

kundërbalancuar efektin e efiçiencës më të lartë të 

përdorimit. 

GDP-ja me intensitet të lartë në energji ishte rezultat si 

i joefiçiencave në aspektin e kostove, ashtu edhe i 

strukturave të çrregullta të prodhimit. Ekonomitë e 

komanduara karakterizoheshin me një pjesëmarrje e lartë të 

çelikut dhe industrisë së rëndë në sektorin industrial në 

përgjithsi, dhe nga një pjesëmarrje e lartë e kësaj të 

fundit në strukturën e tërë ekonomisë. Kjo mund të jetë 

tipike për disa ekonomi të orientuara në eksport, mirëpo, 

sikur qe e thamë, ekonomitë e komanduara nuk ishin të 

tilla. Problemi ishte se për shkak të inercisë strukturale 

dhe mbajtjes së prioriteteve të gabuara, ekonomitë e 

komanduara u zhytën në një rrugë e cila i largoi prej 

zhvillimit të qëndrueshëm të bazuar në prodhimin e 

produkteve të konsumit si dhe në shërbime moderne.  

3.c.4 Shpenzimet ushtarake 

Dikush mund të jetë i prirur të ndërlidhë orientimin e 

theksuar ekonomik në industrinë e çelikut dhe në atë të 

rëndë me karakteristikën e katërt të identifikuar në fillim 

të kësaj pjese, pra të dhënies prioritet shpenzimeve 

ushtarake. Mirëpo, të dhënat nga analiza input-autput 

tregojnë që shpenzimet në sektorin civil, si ndërtimet 

ashtu edhe mallërat afatgjate apo të qëndrueshme, mund të 

kenë qenë edhe më tepër intenzive në çelik. Megjithatë, 

shpenzimet ushtarake gjithmonë luanin një rol të 
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rëndësishëm. Kulmi i luftës së ftohtë ishte gjatë dhjetë 

viteve të para pas vitit 1945, me avancimet ushtarake si 

nga BRSS, ashtu edhe nga SHBA. Sidoqoftë, që nga mesi i 

viteve 1950, në SHBA niveli relativ i shpenzimeve për 

ushtri u reduktua, ndërkaq ai i BRSS u rrit. Në vitin 1957, 

pjesëmarrja e SHBA në shpenzimet ushtarake botërore ishte 

45 për qind dhe ajo e BRSS ishte 20 për qind. Në vitin 1978 

e para kishte rënë në 26 për qind, kurse kjo e fundit ishte 

rritur në 26 për qind. Megjithatë vëllimi i njëjtë i 

shpenzimeve do të thoshte pjesëmarrje më të madhe në GDP, 

duke pasur parasysh nivelin shumë më të ulët të GDP-së së 

BRSS. Për më tepër, në fillim të viteve 1980, BRSS u 

ballafaqua me një barrë ushtarake shtesë të nxitur nga 

vendimi për të pushtuar Avganistanin dhe nga sfida 

teknologjike e programit hapësinor të SHBA “Space Wars”. 

Deri në atë kohë, kosto oportune margjinale e lëvizjes së 

resurseve shtesë drejt industrisë ushtarake ishte tashmë 

shumë e lartë dhe çoi drejt çrregullimeve në hallka të 

tjera të sistemit ekonomik. Në anën tjetër, prodhimi civil 

nuk përfitoi shumë nga difuzioni apo shpërndarja e dijeve 

teknologjike të krijuara në sektorin e mbrojtjes. 

Kah mesi i viteve 1980, kur performanca ekonomike shënonte 

rënie, u bë shumë më e vështirë të gjendet një balanc në 

mes të, në njërën anë, nivelit të dëshiruar të shpenzimeve 

ushtarake dhe nivelit të lartë të investimeve të kërkuara 

për ta mbajtur modelin e zgjedhur të rritjes ekonomike, 

dhe, në anën tjetër, sigurimit të nivelit të konsumit në 

një minimum që të siguronte paqe sociale të nevojshme për 

funksionimin e sistemit. Derisa disa ekonomi socialiste 

(Çekosllovakia, Gjermania Lindore, Rumania) mbetën të 

centralizuara dhe nuk ndryshuan qasjen deri në fund, 
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reforma të pjesshme u tentuan në disa ekonomi të tjera si 

Hungaria, Polonia dhe Rusia. Shpesh thuhet që këto reforma 

nuk prodhuan përfitime në efieçiencë ekonomike pasi që 

ishin të pjesshme dhe jokonsistente: një sistem miks i 

koordinimit ekonomik mund të jetë suboptimal jo vetëm për 

një ekonomi tregu, por gjithashtu edhe për modelin klasik 

të centralizuar të sistemit socialist. Për më tepër, 

dështimi i udhëheqësve komunistë për të reformuar me sukses 

ekonomitë e tyre gjithashtu mund të sqarohet nga prizmi i 

ekonomisë politike – mund të thuhet që përderisa reformat 

ishin të domosdoshme, qeveritë komuniste nuk e kishin 

kredibilitetin dhe fuqinë e nevojshme për t’u përballuar me 

kostot sociale të këtyre reformave. 

Në rast se interpretimi i mësipërm është i saktë, kjo 

tregon se reformimi apo ndryshimi i sistemit të ekonomisë 

së komanduar nuk ishte i mundshem pa ndryshimet politike. 

Sidoqoftë, ndryshimi po bëhej domosdoshmëri, duke pasur 

parasysh rezultatet ekonomike në rënie. 

Një interpretim ndryshe i lidhjes mes reformave politike 

dhe ekonomisë, mund të nxirret nga Robert Barro. Sipas tij, 

shpërthimi përbrenda sistemit komunist mund të konsiderohet 

si një ngjarje historike spektakolare, e megjithatë, një 

ngjarje e cila ende është konsistente me trendet globale. 

Liria politike mund të shihet si një “mall i luksit”, që 

d.m.th. mall për të cilin kërkesa shfaqet vetëm në një 

nivel specifik të të ardhurave. Nevoja për liri politike në 

vendet e varfëra është shumë më e vogël, pasiqë nevojat 

bazike materiale janë prioritare në krahasim me liritë 

qytetare. Ky arsyetim bazohet në lidhjen empirike mes të 

ardhurave për kokë banori dhe lirisë politike. Nga kjo 
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perspektivë, ndryshimi politik në Evropën Qendrore dhe 

Bashkimin Sovjetik mund të jetë nxitur nga suksesi relativ 

i sistemit të ekonomisë së komanduar, e jo nga dështimi i 

tij. Edhe pse sistemi nuk kishte mundur të konvergjojë me 

ekonomitë e avancuara të tregut, ai ende prodhonte norma të 

kënaqshme të rritjes ekonomike. Në një afat më të gjatë 

kohor, standardi i jetësës u përmirësua, prandaj kjo nxiti 

kërkesën për ndryshim politik. 

3.d. Çfarë shkoi keq me sistemin? – Përmbledhje 

Të arriturat e socializimit assesi nuk mund të 

nënvlerësohen. Ato mund të përmblidhen në aspektet si në 

vijim:  

∼ Përmirësime drastike të standardit të jetesës; 

∼ Industrializimi i shoqërive fshatare; 

∼ Reduktimi i varfërisë dhe i mungesave masive; 

∼ Rekonstruktimi i pasluftës dhe progress i madh në 

industrinë e mbrojtjes. 

Mirëpo, përkundër këtyre të arriturave, sistemi socialist u 

shemb gati në të gjitha vendet të cilat kishin adaptuar 

këtë sistem. Cilat janë arsyet për ketë? Kryesoret janë si 

në vijim: 

3.d.1.Çrregullimet në sistemin e insentivave 

Të gjitha sistemet ekonomike (kapitaliste apo socialiste) 

kanë nevojë për një sistem të avancuar të insentivave (të 

përkrahura nga një sistem i përshtatshëm monitorimi) i cili 

i baraspeshon interesat e niveleve udhëheqëse (ang. 

principal) me atë të niveleve më të ulta (ang. agents). Në 
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socializëm ky sistem ishte jofunksional dhe jo i 

qëndrueshëm. Në vendet socialiste sistemi i insentivave 

ishte i fokusuar në rritjen e prodhimit, mirëpo jo edhe 

rritjen e efiçiencës. Ndarja byrokratike, apo nga qendra, e 

fitimeve dobësoi insentivat e firmave. Për më tepër, 

synimet për barazi çrregulluan raportin në mes të 

përkushtimit në punë dhe të pagave, dhe me këtë zvogluan 

insentivat e punëtorëve. Edhe me keq, sistemi prodhoi 

insentiva të gabuara, si: 

∼ Insentivat për të prodhuar produkte me pak kualitative; 

∼ Insentiva për të grumbulluar inpute dhe për të krijuar 

inventar apo stoqe; 

∼ Insentiva për t’u bërë favore njëri-tjetrit (edhe pse kjo 

nuk ishte e ligjshme);  

∼ Insentiva për t’i dhënë informata të gabuara Qendrës; 

∼ Insentiva për t’u dhënë prioritet çështjeve politike në 

raport me efiçiencën ekonomike. 

3.d.2. Selektimi 

Në sistemin socialist nuk kishte konkurencë të mirëfilltëë 

dhe si rezultat nuk kishte mekanizëm të natyrshëm të 

selektimit në treg – firmat joefiçente dhe ato që 

gjeneronin humbje nuk largoheshin nga tregu. Si rezultat i 

numrit të madhe të monopoleve shtetërore dhe mungesës së 

konkurencës, ishte e pamundur të krahasoheshin firmat me 

nivele të ndryshme të efiçiencës. Andaj, edhe firmat 

efiçiente ashtu edhe ato joefiçiente mbetën në treg. 
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3.d.3. Inovacionet 

Ekonomive socialiste u mungonte dinamizmi si rezultat i 

mungesës së insentivave për inovacione. Në përgjithsi, 

niveli i inovacioneve ishte i ulët. Ekonomitë socialiste 

nuk mundën të mbajnë nivelin e lartë të rritjes ekonomike 

si rezultat i mungesës së aktiviteteve inovative. 

Gjithashtu, si rezultat i kësaj edhe standardi i jetesës 

nuk mundi të ngritej. Kjo shkaktoi edhe mbetjen prapa të 

vendeve socialiste në raport me ato kapitaliste. 

3.d.4. Problemet me informatat 

Në sistemin e centralizuar socialist volumi i informatave 

të cilat do të duhej të procesohej nga qendra (apo zyrat e 

planifikimit) ishte enorm.  

Centralizimi tej mase nënkupton se autoritetet qëndrore nuk 

mund të kishin informata të mjaftueshme mbi preferencat e 

konsumatorit dhe mundësitë prodhuese, teknologjinë, etj. 

Për më tepër, shpesh informatat në duart e planifikuesve 

ishin jo të qëndrueshme. Rrjedhimisht, në përgjithsi volumi 

i kërkuar i informatave, dhe në veçanti, kualiteti e 

informatave të prodhuara, e vënë në pikëpyetje mekanizmin e 

planit, si një ndër karaktetistikat themelore të sistemit.  

3.d.5. Inefiçienca 

Sistemi socialist ishte i prirë të gjeneronte inefiçienca 

të theksuara. Para së gjithash, sistemi ballafaqohej me 

inefiçiencë teknike, ku të mirat nuk janë prodhuar me 

koston më të ulët. Sistemi nuk prodhonte insentiva për të 

reduktuar shpenzimet me qëllim të rritjes së 

konkurueshmërisë në treg. Për shembull, intensiteti i 
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energjisë elektrike në prodhim ka qenë krahasimisht shumë i 

lartë, veçanërisht në krahasim me ekonomitë perëndimore me 

nivel të njëjtë të të ardhurave. Në të njëjtin kontekst 

mund të trajtohet mbipunësimi, karakteristikë e një pjese 

të madhe të ndërmarrjeve të periudhës socialiste. Duhet 

theksuar, se me qëllim të arritjes së premisave kryesore 

ideologjike të sistemit socialist, ndërmarrjet luanin rol 

kyç social në shoqëri. Në anën tjetër, sistemi sfidohej nga 

inefiçienca alokative, me ç’rast çmimet nuk e kanë diktuar 

se cilat të mira të prodhohen. Përcaktimi administrativ i 

çmimeve, apo çfarëdo kombinimi tjetër, ishte nën optimale, 

apo sub-optimal.  

3.d.6. Paaftësia për të përmbushur nevojat bazike të 

popullsisë dhe çështjet e tjera të ndërlidhura 

Mungesa e përgjithshme e produkteve bazike ishte kronike në 

sistemin soclialist. Kjo prodhoi rende të gjata të pritjes, 

të cilat shkaktuan pakënaqësi të madhe të popullata. Në 

anën tjetër, trazirat e kohë pas kohshme dhe revoltat 

(Hungari, Poloni, Gjermaninë Demokratike, Çekosllovaki, 

etj.) u manifestuan në pakënaqësi të përgjithshme 

popullore. Nga prizmi i përfaqësimit politik, mungesa e 

përfshirjes demokratike të qytetarëve në jetën publike dhe 

e legjitimitetit politik - dominimi nga një parti politike, 

privilegjet për elitën politike, korrupsioni, etj. – 

shkaktuan pakënaqësi të vazhdueshme, të cilat erdhën duke u 

rritur veçanërisht në vitete e fundit para kolapsit të 

sistemit.   
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3.d.7. Çështja e kombeve dhe animositetet ndëretnike 

Në Bashkimin Sovjetik dhe Jugosllavi, mirëpo edhe në vendet 

tjera edhe pse në një shkallë më të ulët, animositetet në 

mes të etnive të ndryshme që banonin këto treva ishin të 

theksuara. Ideja se nacionaliteti dominues (zakonisht, ai 

që ishte në numër më i madh) tërhiqte më tepër resurse se 

sa i takonin krijonte pakënaqësi. Në të njëjtën kohë, 

regjionet më të varfëra të vendit konsideronin se po 

eksploatoheshin nga regjionet më të pasura. Kjo ishte 

tipike për Jugosllavinë, ku Kosova së bashku me disa 

republika të tjera të Federatës kishin ngecje të theksuara 

ekonomike në raport me entitetet e zhvilluara, si 

Sllovenia, Kroacia e Serbia. Si rezultat, mosbesimi i 

dyanshëm u rrit.  Në përgjithsësi në botën socialiste, me 

dobësimin e partive në pushtet dhe zgjerimin e reformave 

politike dhe ekonomike kontrolli i situatës nga autoritetet 

qëndrore sa vinte e dobësohej, me ç’rast forca centrifugale 

filluan të marrin formë. Derisa Çekosllovakia u nda 

qetësisht në Republikën Çeke dhe Sllovaki, Jugosllavia u 

nda me luftë dhe shkatërrime.  

Lufta ishte në fakt edhe ‘plumbi’ përfundimtar që 

shkatërroi sistemin socialist. 
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4. Efektet e rënies dhe recesioni transformues 

4.1 Burimet e recesionit transformues7,8 

Recesioni transformues i referohet kolapsit të autputit që 

ndodhi në ditët e para të procesit të tranzicionit. 

Recesioni transformues spjegohet si ne vijim: së pari, ky 

recesion ishte shkaktuar nga një tronditje e madhe apo shok 

në anën e ofretës, e cila kishte rezultuar nga derregullimi 

i çmimeve (apo, liberalizimi i çmimeve) dhe ndryshimeve në 

çmimet relative të cilat krijuan nevojën  për rialokimin e 

resurseve si rezultat i çrregullimeve në strukturën 

industriale dhe në atë të këmbimeve tregtare. Së dyti, 

përmes edhe një shoku tjetër në anën e ofertës e cila 

rezultoi nga shembja e institucioneve komuniste. Dhe së 

treti, nga politikat e dobëta ekonomike, të cilat prodhuan 

menaxhim të keq makroekonomik, pa marrë parasysh nëse qasja 

e reformimit të sistemit ishte radikale apo graduale. 

Në rastin e parë, recesioni ekonomik që ndodhi gjatë 

tranzicionit ishte i lidhur me nevojën për të rialokuar 

resurset me qëllim të korrigjimit të strukturës industriale 

të trashëguar nga sistemi socialist ekonomik. Këto 

çrregullime ndërlidhen me tej-militarizimin si dhe me 

dominimin e industrisë karshi sektorëve të tjerë 

(neglizhimin komplet të shërbimeve). Këto çrregulime 

prodhuan raporte të paqëndrueshme tregtare në mes të vendeve 

                                                
7Popov, V. (2007). Shock Therapy versus Gradualism Reconsidered: Lessons 
from Transition Economies after 15 Years of Reform. Comparative 
Economic Studies 49: 1–31. 

8Shih gjithashtu Kornai, J. (1994). Transformational Recession: The Main 
Causes. Journal of Comparative Economics 19: 39-63. 
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ish-socialiste, pastaj gjeneruan ndërmarrje të mëdha dhe pak 

të specializuara industriale e bujqësore (mungesa e NVM-ve 

dhe fermave të vogla). Në shumicën e rasteve, këto 

çrregullime janë më shumë evidente në vendet e ish Bashkimit 

Sovjetik se sa në vendet e tjera të bllokut ish socialist.  

Nëse shprehet në terma ekonomikë, recesioni transformues u 

shkaktua nga çrregullimet në anën e ofertës sikur ato që 

përjetuan vendet përëndimore pas ngritjes së çmimit të 

naftës në vitin 1973 dhe 1979. 

Faktori tjetër që bëri që efektet e recesionit transformues 

të jenë aq të thalla dhe të kenë shtrirje aq të madhe ishte 

kolapsi institucional. Edhe ketu, dallimet në mes të vendeve 

të Europës Lindore Qëndrore me ato të ish vendeve të 

Bashkimit Sovjetik janë të mëdha. Efikasiteti i 

institucioneve shtetërore - i kuptuar si aftësi e shtetit për 

të zbatuar ligjin dhe rregullat - rezultoi në paaftësinë e 

shtetit për të realizuar funksionet e tij tradicionale – 

mbledhjen e tatimeve dhe pengimin e ekonomisë së hirtë, 

sigurimin e të drejtave pronësore dhe zbatimin e kontraktave, 

si dhe zbatimin e rendit dhe ligjit në përgjithësi (shkalla e 

krimit dhe korrupsionit u rrit në mënyrë dramatike gjatë 

tranzicionit në krahasim me të kaluarën komuniste). 

Natyrisht, paaftësia për të zbatuar ligjin pamundësoi 

krijimin e një klime stimuluese për bizneset dhe ekonominë, 

mirëpo kjo vetëm se i rriti kostot për kompanitë. 

Dhe në fund, performanca ekonomike e këtyre vendeve ishte e 

ndikuar edhe nga politikat e zbatuara ekonomike. Duke pasur 

parasysh kapacitetin e dobët të shtetit, që do të thotë, 

paaftësinë e tij për të zbatuar ligjet e veta, në këtë 
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kontekst institucional ishte e pamundur të ndërtoheshin 

politika pro-rritjes. Institucionet e dobëta të shtetit 

zakonisht ndërtojnë politika makroekonomike populiste, 

politika këto të cilat kanë ndikim të madh negativ në autput. 

Mirëpo, duhet kujdes i shtuar pasi që kualiteti insitucional 

jo-domosdosmërisht prodhon politika të përgjegjshme 

ekonomike. Shembujt e politikave të këtilla vijnë si nga BRSS 

para rënies së saj (rritje enorme periodike të inflacionit), 

ashtu edhe nga vendet si Uzbekistani dhe Bellorusia, të ciat 

edhe pse duket se kanë pasur potencial më të mirë për 

zhvillim institucional, prapë nuk duket se kanë siguruar 

stabilitet më të madh makroekonomik. 

4.2 Recesioni transformues në statistika 

Recesioni transformues u përcoll me rënie të thellë 

ekonomike, e cila në pjesën më të madhe të vendeve të ish 

bllokut socialist ishte dyshifrore. Figura në vijim e 

ilustron situatën (të dhënat janë marrë nga UNECE):    

Figura 2. GDP reale në vendet në tranzicion 
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Realokimi i aktivitetit ekonomik është ilustruar nga figura 

në vijim e cila paraqet rënien drastike të prodhimit 

industrial në vendet ish socialiste. Tek pjesa më e madhe e 

këtyre vendeve ishin faktorët ekonomik ata që shkaktuan 

rënien, mirëpo rënia në republikat Jugosllave ishte 

shoqëruar edhe me dhunën e shkaktuar nga luftërat e 

njëpasnjëshme.    

Figura 3. Bruto prodhimi industrial në vendet në tranzicion 

 

Edhe numri i përgjithshëm i të punësuarve shënoi rënie të 

konsiderueshme (shih figurën dhe tabelën në vijim).     
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Figura 4. Punësimi i përgjithshëm në vendet në tranzicion 

 

Tabela 1. Papunësia e regjistruar në vendet në tranzicion 

 

Rënia më e madhe e të punësuarve ishte e lidhur me rënien e 

pjesëmarrjes së industrisë në aktivitetin e përgjithshëm 

ekonomik. Industria ishte sektori kryesor në ish sistemin 

socialist, dhe me rënien e saj një pjesë e konsiderueshme e 

vendeve të punës ose u zhdukën në tëresi ose u transferuan 

në sektorët e tjerë, psh. të shërbimeve.      
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Figura 5. Punësimi në industri në vendet në tranzicion 
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Tabela 3. Bilanci tregtar në vendet në tranzicion (miliardë $) 

 

Të dhënat e prezentuara më lart kishin për qëllim vetëm të 

reflektonin disa nga implikimet e thella ekonomike të 

recesionit transformues. Vendeve të bllokut ish-socialist 

iu deshën vite të tëra për të arritur nivelin e GDP-së të 

vitit 1989. Disa e arritën më shpejt, e të tjerat më 

ngadalë. Kjo ishte e lidhur në masë të madhe me suksesin e 

reformave ekonomike të aplikuara dhe zhvillimit 

institucional gjatë periudhës së tranzicionit. Mirëpo, jo 

të gjithë e kanë bindjen e njëjtë se rënia e shkakruar nga 

recesioni transformues ishte aq e thellë. Argumentet janë 

dhënë në diskutimin në vijim.                

4.3 Recesioni transformues shikuar nga një kënd 
tjetër9 

Sipas statistikave zyrtare, autputi pësoi rënie të madhe në 

gati të gjitha vendet e ish bllokut socialist aty kah fundi 

i komunizmit. Pastaj në vitin e parë pas fillimit të 

tranzicionit, kjo rënie u bë edhe më dramatike, duke 

vzhduar për vite me radhë. Rënia totale e regjistruar e 

GDP-së sillet nga 13 për qind në Republikën Çeke nga viti 

1989 deri 1992 deri në 77 për qind në Gjeorgji në mes të 

viteve 1989 deri 1994. Ky kolaps njihet si depresioni më i 

                                                
9Åslund, A. (2001).The Myth of Output Collapse after  Communism. 
Carnegie Endoëment Ëorking Papers no. 18. 
http://carnegieendowment.org/2001/03/13/myth-of-output-collapse-after-
communism-pub-644.  

1989 1990 1991 1994 1995 1998 1999 
Europa Lindore 2665 -1675 -4639 -13190 -22250 -40334 -37806 
Shqipëria -0.083 -0.150 -0.308 -0.410 -0.448 -0.589 -0.620 
Polonia 1724 5627 -0.619 -4326 -6156 -18825 -18522 
Sllovenia 0.192 -0.609 -0.257 -0.476 -1.176 -1048 -1409 
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madh në botën e industrializuar, duke lënë pas edhe 

Depresionin e Madh të viteve 1929–33. Sidoqoftë duhet 

kuptuar se si statistikat komuniste, ashtu edhe ato post-

komuniste kanë të meta të theksuara. 

Kjo analizë është në kundërshtim me shpjegimet 

konvencionale të recesionit transformues. Së pari, 

gjithkund rënia në autput kishte qenë më e vogël se sa ajo 

që është proklamuar, përderisa disa shtete shënuan rritje 

të menjëhershme përkundër faktit që statistikat zyrtare 

tregonin të kundërtën. Së dyti, ekonomia sovjetike kishte 

qenë në një gjendje shumë më të keqe se sa që është ditur 

më parë. Së treti, edhe pas rishikimit të statistikave 

zyrtare, dallimet në mes të vendeve që dështuan dhe atyre 

që shënuan sukses në procesin e reformimit mbesin të mëdha, 

andaj edhe ndërlidhja/korelacioni në mes reformave 

strukturore dhe performancës ekonomike është e pozitive. Së 

katërti, statistikat që kishin plot të meta i orientuan 

gabimisht politikëbërësit gjatë transformimit post-

komunist, duke i nxitur ata të inicojnë reforma graduale 

joefikase, të cilat vetëm sa i përforcuan dukuritë e 

përfitimit të rentës nga grupet e interesit (ang. rent-

seeking) dhe zgjatën stagnimin. Dhe së pesti, mirëqenia 

ekonomike është zvogëluar shumë më pak se autputi i 

përgjithshëm. 

Janë disa specifika që duhen të merren parasysh për të 

kuantifikuar saktë efektin e rënies ekonomike të shkaktuar 

nga recesioni transformues. Për matjen e saktë të efekteve, 

analiza do të duhej të merrte parasysh aspektet si në 

vijim:  
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∼ Të përdoret viti i saktë bazë dhe të fokusohet në 

autputin e periudhës post-komuniste. Në fund të 

komunizmit mbizotëroi kaosi ekonomik, me Rumaninë dhe 

Bashkimin Sovjetik që regjistruan rënie të thella në 

autput në vitet e tyre të fundit të komunizmit: Rumania 

7.9 për qind në vitin 1989, ndërsa Bashkimi Sovjetik 6.1 

për qind në vitin 1991. Derisa tranzicioni i Europës 

Lindore-Qendrore matet sipas vitit të fundit komunist, 

pra 1981, in jëjti standard mirret edhe për ish 

republikat sovjetike, edhe pse do të duhej të ishte viti 

1991. Kjo lëvizje nga viti 1989 në vitin 1991 eliminon në 

mesatare 5 për qind të rënies së GDP-së në ish republikat 

sovjetike. 

∼ Të shtohet autputi i paregjistruar. Planifikimi qendror 

ishte një sistem i mashtrimit. Të githë kishin interes në 

mbideklarimin e prodhimit të realizuar, sepse bonuset për 

ministrat, menaxherët, dhe punëtorët vareshin nga niveli 

bruto i prodhimit. Mbideklarimi i tyre i vazhdueshëm 

duket se arrinte në 5 për qind të GDP-së. Interesi në 

falsifikimin e këtillë të numrave u zhduk menjëherë gjatë 

periudhës së tranzicionit. Në kapitalizëm, njerëzit dhe 

ndërmarrjet tentonin të shmangnin tatimet, rrjedhimisht 

edhe tregonin tendencë të kundërt me atë të socializmit, 

pra bënin nënraportim. Për më tepër, agjencitë 

statistikore nuk ia dolën të mbanin hapin me numrin e 

pafund të ndërmarrjeve të reja që u krijuan me fillimin e 

tranzicionit. 

Ekonomia joformale na bën ta shohim shumë më ndryshe 

zhvillimin ekonomik të vendeve në tranzicion. 

Rrjedhimisht, nëse e marrim parasysh ekonominë gri apo 

joformale, rënia mesatare ekonomike për tërë rajonin në 
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mes të viteve 1989 dhe 1995 ishte 32 për qind e jo 40 për 

qind, ndërsa për tetë republikat e ish Bashkimit Sovjetik 

tkurrja në mesatare ishte vetëm 36 për qind, e jo 54 për 

qind siç tregojnë statistikat zyrtare.  

∼ Të zbriten mallrat e pashitshme. Një sasi e madhe e 

prodhimtarisë sovjetike nuk shtonte vlerë në procesin e 

prodhimit, mirëpo përkundrazi ua zvoglonte vlerën 

produkteve. Për shembull, peshkatarët sovjetikë zinin 

peshk të shkëlqyeshëm të freskët. Por në vend se ai peshk 

të shitej në treg s ii tillë, ata e përpunonin në konzerva 

peshku (shpesh që nuk haheshin), duke ia zvogëluar kështu 

vlerën e peshkut gati në zero. Ky zvoglim i vlerës 

gabimisht regjistrohej në llogaritë kombëtare si vlerë e 

shtuar, dhe si e tillë kalkulohej në GDP. 

Kjo dukuri nuk ishte tipike vetëm për Bashkimin Sovjetik. 

Në shumicën e vendeve të ish bllokut socialist, deri në 

vitin 1995 zvogëlimi i vlerës së produkteve në industri 

sillej nga 9 deri në 20 për qind të GDP-së. Përmasat e 

rënies së pjesëmarrjes së këtyre produkteve në GDP 

korrespondojnë në masë të madhe me intensitetin e 

reformave strukturale të aplikuara nga vendet në 

tranzicion. Pasi që kufizimet e forta buxhetore filluan 

të zbatoheshin më vonë në shumicën e ish republikave 

sovjetike, tkurrja e sektorëve të tyre industrialë 

vazhdoi edhe pas vitit 1995. Besohet që pjesa e mallërave 

të pashitshme, apo zvogëlimi i vlerës së produkteve në 

procesin e prodhimit, arrinte rreth 20 për qind të GDP në 

vitin e fundit të komunizmit në shumicën e vendeve. 

∼ Të zbriten subvencionet implicite tregtare. Shtetet 

socialiste kryesisht këmbenin në mes veti mallërat që 
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askush nuk i dëshironte, duke imponuar i njëri-tjetrit 

tregti të produkteve të kualitetit të dobët (apo 

substandarde), mirëpo njëkohësisht edhe të mbivlerësuara 

në raport me vlerën e tyre reale. Thënë troç, në mes 

vendeve vende socialiste janë këmbyer mallëra të gabuara 

për arsye të gabuara, në mes të njerëzve të gabuar, në 

vende të gabuara, dhe me çmime të gabuara. Shumica e 

tregtisë brenda regjionit përbëhej nga eksporti i 

mallrave me vlerë të shtuar nga vendet më të zhvilluara 

socialste tek shtetet që eksportonin energji, të cilat 

pastaj efektivisht u paguanin subvencione shteteve 

eksportuese apo prodhuese të atyre mallërave. 

Në anën tjetër, situata me lëndën e parë ishte më e mirë, 

mirëpo çmimi i saj i ulët nënkuptonte subvencione të 

implicite eksportuese që paguanin eksportuesit e 

energjisë, para së gjithash Rusia, Turkmenistani, 

Kazakistani, dhe Azerbejxhani. 

“Goditjet” apo “shoku” në tregtinë e jashtme rezulton nga 

kombinimi i mallrave të pashitshme, të kostove të 

transportit, dhe i eliminimit të subvencioneve implicite 

tregtare nga Rusia, Turkmenistani, dhe Kazakistani për 

vendet e tjera. Për shkak se këto subvencione ishin 

implicite, ato shkaktonin rritje të GDP-së së vendeve që 

i pranonin ato subvencione. Mirëpo eliminimi i tyre ishte 

rezultat i pavarësisë politike të këtyre vendeve e jo i 

procesit të tranzicionit. Për këtë arsye subvencionet 

implicite duhet të zbriten nga GDP-ja bazë e shteteve 

pranuese për të lehtësuar krahasimin me nivelin e 

autputit të tyre në perudhën post-komuniste. 
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Këto korrigjime e rrisin autputin e përgjithshëm në mënyrë 

substanciale, mirëpo dallimet mes suksesit dhe dështimit 

prapë mbesin të thella. Evropa Qendrore, Evropa Juglindore, 

Estonia, Kazakistani, dhe Rusia nuk shënuan zvogëlim të 

autputit, përderisa Evropa Qendrore bile shënoi një rritje 

të konsiderueshme në ditët e para të tranzicionit, me 

Poloninë si rast suksesi. Për vendet e Baltikut, rëniet e 

evidentuara nga statistikat zyrtare gati u zhdukën. Duke 

marrë në konsideratë dimensionet e trajtuara më lartë, 

shtetet e dala nga lufta, si Gjeorgjia, Taxhikistani, 

Azerbejxhani, Armenia dhe Moldavia, me gjasë humbën 20–30 

për qind të GDP-së së tyre. Në vendet e pareformuara si 

Bellorusia dhe Turkmenistani, GDP-ja ra më shumë se 20 për 

qind nga viti 1991 deri në vitin 1995, vende këto që sipas 

statistikave zyrtare konsideroheshin si performues 

shembullorë. Brenda entiteteve të Bashkimit Sovjetik, 

renditja e performuesve ndërroi totalisht. Kjo renditje u 

përcaktua kryekëput nga shkalla e reformimit të këtyre 

ekonomive.  
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5. Agjenda dhe strategjitë transformuese 

5.a. Strategjitë reformuese: teoria dhe praktika10 

Në vitet 1990 dëgjohej një refren që thoshte se “nuk ka 

precendent të mëparshëm për kalimin nga socializmi në 

kapitalizëm”. Ky refren ishte përdorur për të vënë në pah 

vështirësitë në gjetjen e një rruge optimale të 

tranzicionit. Mirepo, i njëjti ishte përdorur nga ata që i 

kundërshtonin reformat me qëllim të ngadalësimit të procesit 

të liberalizimit ekonomik. Të thuhet që nuk ka pasur 

precedent të mëparshëm nuk do të thotë që nuk nuk egzistojnë 

modalitetet për kalimin nga socializmi në kapitalizëm. 

Tabela 4, për shembull, tregon dimensionet kryesore të të 

ashtuquajturit “Konsensusi i Uashingtonit”. Konsensusi i 

Uashingtonit nënkupton një set politikash neo-liberale të 

cilat u përqafuan nga institucionet financiare 

ndërkombëtare (IFI), si Banka Botërore dhe Fondi Monetar 

Ndërkombëtar, dhe ithtarët e qasjes radikale të reformimit 

(apo qasjes “big-bang”) të sistemit. Ithtarët e qasjes 

radikale të reformimit brengoseshin që nëse procesi i 

reformimit shkonte ngadalë (sipas qasjes graduale të 

reformimit), kjo do të krijonte hapësira që grupet e 

interesit të kërkonin “interes” apo rentë (ang. rent-

seeking) si nga industritë e vjetra, ashtu edhe nga ato të 

rejat, dhe në këtë mënyrë do të krijohej baza që të 

kundërshtohej liberalizimi ekonomik. Ata gjykonin se ishte 

më mirë të shfrytëzohej euforia e krijuar menjëherë pas 

                                                
10Havrylyshyn, O. (2007). Fifteen Years of Transformation in the Post-
Communist World - Rapid Reformers Outperformed Gradualists. The CATO 
Institute. 
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/DPA4.pdf.  
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rënies së komunizmit, me qëllim që të vendoset një regjim 

liberal në ekonomi dhe të parandalohej kthimi prapa i 

procesit reformues.  

Tabela 4: Konsensusi i Washingtonit: politikat reformuese 
dhe momenti i implementimit të tyre 

Konsensusi i Uashingtonit nuk gjeti përkrahjen e atyre që 

favorizonin qasjen graduale të transformimit nga socializmi 

në kapitalizëm, apo siç njihej ndryshe qasja “institucionet 

së pari”. Gradualistët e hershëm, duke përfshirë Philippe 

Aghion nga Univerziteti i Harvardit dhe Olivier Blanchard 

nga MIT, argumentonin që madhësia e dislokimeve apo e 

zhvendosjeve brenda ekonomisë do të ishte enorme duke pasur 

parasysh inefiçiencat e mëdha të ekonomisë socialiste. Për 

t’i shmangur këto dislokime, ata thoshin që ndryshimet 

duhet të jenë graduale, duke u lejuar kohë industrive të 

reja dhe krijimit të vendeve të reja të punës derisa ato të 

vjetrat të mbylleshin apo ristrukturoheshin.  

Politikat 1-2 vite 3-5 vite 5+ vite 

Stablilizimi makroekonomik Implementimi Vazhdimi Vazhdimi 

Reforma e çmimeve dhe tregut të 
brendshëm Implementimi Vazhdimi Vazhdimi 

Liberalizimi i tregtisë Implementimi Vazhdimi Vazhdimi 

Reforma e tregut të punës Pregaditja  Implementimi Vazhdimi 

Reforma e sektorit financiar Pregaditja Implementimi Vazhdimi 

Privatizimi i vogël Implementimi Implementimi Vazhdimi 

Zhvillimi i sektorit privat Implementimi Implementimi Vazhdimi 

Privatizimi i madh dhe qeverisja Pregaditja Implementimi Vazhdimi 

Reforma ligjore: tatimet, të 
drejtat pronësore  Implementimi Vazhdimi Vazhdimi 

Reforma institucionale 
(administrata, etj.) Implementimi Implementimi Implementimi 

Sigurimi i të papunëve Implementimi Vazhdimi Vazhdimi 
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Të dyja këto shkolla të mendimit (apo qasje të reformimit, 

ajo graduale dhe radikale) ishin të vetëdijshëm për 

rëndësinë e institucioneve, mirëpo padyshim më shumë 

rëndësi institucioneve i dhanë gadualistët, të cilët 

rekomandonin vonimin e liberalizimit derisa të mos ishin 

krijuar institucione më të qëndrueshme. 

Përtej kësaj përmbledhjeje të aspekteve kryesore të këtyre 

qasjeve, dallimet bëhen më të mëdha veçanërisht kur vjen 

puna tek sekuencimi (apo prioritizimi) i reformave. Në 

rastin e Konsensusit të Uashingtonit, nga 10 dimensionet e 

reformave, 5 duhet të ishin të hershme dhe të shpejta. Ato 

5 ishin: stabilizimi makroekonomik, liberalizimi i tregut 

të brendshëm, liberalizimi i tregtisë me jashtë, reformat 

ligjore, dhe (veçanërisht) kompenzimi për të papunët. Të 

tjerat, duke përfshirë privatizmin në shkallë të gjerë (apo 

të madh), do të fillonin më vonë dhe do të merrnin kohë më 

të gjatë. 

Gradualistët e pranuan nevojën për një stabilizim të 

shpejtë makroekonomik dhe në shumë raste ishin të 

vetëdijshëm për rëndësinë e privatizimit të hershëm të 

ndërmarrjeve të vogla (privatizimin e vogël) si dhe lirinë 

për të filluar biznese të reja. Në debatet e hershme, 

gradualistët kërkuan zhvillimin e institucioneve para se të 

inicohej çfarëdo lloj liberalizimi, dhe deri aty kah mesi i 

viteve 1990 ata kritikuan Konsensusin e Uashingtonit për 

premtime boshe sa i përket ndërtimit të institucioneve. Në 

fakt, ndërtimi i institucioneve mbeti shumë prapa reformave 

tjera, përfshirë këtu edhe privatizimin e madh.  
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Rrjedhimisht, dallimet kryesore mes këtyre dy pikëpamjeve 

mund të përmblidhen si në vijim: 

1. Përkrahësit e qasjes radikale brengoseshin që vonesat në 

stabilizim dhe liberalizim të ekonomisë do t’u hapnin 

rrugë grupeve të interesit të kërkonin “inters” apo 

rentë (ang. rent-seeking) nga aktiviteti ekonomik, dhe 

të shkonin deri aty sa të frenonin apo edhe të kthenin 

mbrapa procesin reformues; 

2. Përkrahësit e qasjes radikale u pajtuan për nevojën e 

ndërtimit të institucioneve, mirëpo jo domosdoshmërisht 

që ndërtimi i institucioneve t’u paraprojë refirmave të 

tjera; 

3. Gradualistët frikoheshin që lëvizja shumë shpejt do të 

prodhonte kosto më të madhe sociale për popullsinë; 

4. Gradualistët propozuan që institucionet të vijnë para 

liberalizimit dhe privatizimit për të siguruar rritje 

maksimale të efiçiencës. 

Faktet tregojnë që përkrahësit e qasjes radikale kishin të 

drejtë kur thoshin që ndikimi i grupeve të interesit rritej 

nëse reformat ishin të ngadalta. Ata po ashtu kishin të 

drejtë kur thoshin se institucionet mund të vinin pak më 

vonë se reformat. Gradualistët, në anën tjetër, e kishin 

gabim kur thoshin se lëvizja shumë shpejt do të shkaktonte 

kosto më të lartë sociale sesa lëvizja e ngadalshme drejt 

reformimit të sistemit, mirëpo kishin të drejtë kur thoshin 

që institucionet i rrisin efiçiencën. 
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5.b Dy rrugët e reformimit të sistemit11 

Qasja gjithpërfshirëse e reformimit të sistemit synon që me 

një valë të bëj zëvendësimin e instrumenteve të 

planifikimit qëndror me elementet bazike të ekonomisë së 

tregut. Këto reforma përfshijnë liberalizimin e shpejtë të 

çmimeve dhe tregut, të shoqëruar me një program të 

qëndrueshëm të stabilizimit për të rivendosur apo mbajtur 

stabilitetin e çmimeve; pastaj, një lëvizje të menjëhershme 

drejt konvertibilitetit të llogarisë rrjedhëse; hapjen e 

menjëhershme të tregjeve për hyrjen e bizneseve të reja 

private; dhe inicimin e, së paku, një spektri të gjerë të 

reformave tjera, si privatizimi i kompanive në pronësi 

shtetërore, demonopolizimi i industrisë, si dhe reforma e 

standardeve të kontabilitetit, sistemit të taksave, 

sistemit ligjor, sektorit financiar, dhe shërbimit civil. 

Këtë frymë të reformimit e ndoqi qasja e reformimit rapid 

në Poloni dhe shumë nga programet e lansuara në vendet 

tjera të Evropes Qëndrore dhe në ish vendet e bashkimit 

Sovjetik. Tranzicioni gjithëpërfshirës i Gjermanisë Lindore 

ndoqi këtë logjikë. Edhe Gjermania Lindore (tani e bashkuar 

me Gjermaninë Federale) aplikoi qasjen reformuese që 

nënkuptonte inicim paralel të reformave për transformimin e 

ekonomisë socialiste në atë të tregut.  

Përmes shok terapisë (pra qasjes radikale të transformimit) 

reformuesit dëshironin të minimizonin kohëzgjatjen e 

dhimbjes së paevitueshme, dhe me shpejtësi t’i shkëpusin 

                                                
11The International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank (1996).The Ëorld Development Report: From Plan to Market. Oxford: 
Oxford University Press. 
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lidhjet mes shtetit dhe sistemit të prodhimit, për ta 

mbrojtur vendin nga frenimi i reformave dhe stagnimi. 

Etosi i qasjes gjithëpërfshirëse të reformimt është që 

kurdo që është e aplikueshme, kjo qasje duhet të provohet. 

Përvoja në Poloni dhe në vendet e tjera tregon që disa 

ndryshime me të vërtetë mund të bëhen brenda natës. Me një 

nënshkrim tregjet mund të liberalizohen, kufizimet në 

hyrjen e bizneseve të vogla të hiqen, dhe kontrollet e 

këmbimit me botën të shfuqizohen. Masat e stabilizimit po 

ashtu mund të implementohen shpejt, bile me një gamë të 

thjeshtë instrumentesh politike. Megjithatë, shumica e 

reformave të tjera janë në thelb të ngadalshme. Privatizimi 

formal mund të kryhet relatinisht në kohë të shkurtë, 

mirëpo ndryshimi substancial në qeverisjen korporative të 

firmave të mëdha gati gjithmonë merr shumë kohë për t’u 

realizuar. Ndërkaq zhvillimi i institucioneve mbështetëse 

të funksionimit të tregut, si sistemet ligjore dhe ato 

financiare, merr vite, bile edhe dekada, për shkak se 

ngërthen ndryshime substanciale në dije, organizim dhe 

qasje. Kompleksiteti nuk është githmonë e vetmja arsye pse 

reformat mund të vonohen: zhvillimet politike po ashtu mund 

ta pengojnë procesin, siç ndodh shpesh në reformimin e 

programeve sociale. 

Me reforma të ndryshme ekonomike që implementohen me 

shpejtësi të ndryshme, edhe reformuesit më të përpiktë do 

ta kuptojnë që ekonomia në fillim ballafaqohet me përplot 

inefiçienca. Shumë firma operojnë efektivisht pa pronarë; 

sistemet informative dhe ato ligjore ende nuk u janë 

adaptuar mekanizmave të tregut; firmat private dhe fermat 

kanë telashe në marrjen e kredive bankare; qeveritë e kanë 
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të vështirë të tatimojnë sektorët e rinj për të kompensuar 

të hyrat e humbura nga sektorët në rënie. 

A është atëherë zgjidhja më e mirë që të shkohet me qasjen 

e ngadalshme? Jo domosdoshmërisht! Qeveritë duhet të 

inicojnë një mase kritike të reformave rapide për të 

arritur kredibilitetin e duhur dhe të ndryshojnë sjelljet e 

individëve dhe firmave. Po ashtu në rrethana të caktuara, 

reformuesit duhet të lëvizin shpejt për të përdorur një 

dritare të ngushtë, apo një mundësi të limituar, për të 

bërë ndryshime të thella. 

Ndërkaq, qasja e dytë reformuese, pra ajo graduale, që u 

propozua bazuar në ekspecriencën e Kinës, mund të fillojë 

me reforma të karakterit eksperimental, pra me një sekuencë 

të caktuar të inicimit të reformave, intensiteti i të 

cilave mund të rritet në raport me suksesin e arritur në 

implementimin e grupit të pare të reformave. Sipas kësaj 

qasje, fillimisht disa sektorë të ndrydhur si bujqësia mund 

të liberalizohen menjëherë. Pas këtyre hapave të parë, 

mekanizmat e tregut gradualisht shtrihen edhe në pjesët 

tjera të ekonomisë, derisa në ndërkohë ndërtohen themelet e 

institucioneve mbështetëse të tregut. 

Kjo strategji mbështetet në potencialin e qasjes graduale 

për të gjeneruar rritje të produktivitetit në ekonomi. Kjo 

rritje potenciale e produktivitetit shkakton rritje të të 

ardhurave për ekonominë, duke krijuar një momentum për të 

vazhduar me reforma të tjera edhe më të vështira në 

ekonomi. Reformuesit gradualë po ashtu duhet të jenë në 

gjendje të menaxhojnë me efektet e reformave për periudha 

afatgjata pasi që qasja graduale kërkon kohë më të gjatë 
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për implementim, si, për shembull, kontrollimi i efekteve 

anësore i liberalizimit selektiv. Duke qenë se tregu dhe 

mekanizmi i planifikimit duhet të koekzistojnë për një 

kohë, individët dhe kompanitë do të nxiten të përfitojnë 

rentë ekonomike (ang. rent-seeking) duke zhvendosur të 

mirat apo burimet financiare nga segmenti i kontrolluar i 

ekonomisë ku çmimet janë më të ulta, tek segmenti i 

liberalizuar i ekonomisë, ku çmimet janë më të larta. 

Qeveria duhet të jetë në gjendje të mbajë nën kontroll të 

rreptë si zhvillimet makroekonomike, ashtu edhe ato 

mikroekonomike, veçanërisht duke mbikëqyrur ato aktivitete 

të cilat ende mbulohen nga plani dhe duke imponuar 

ndëshkime të rrepta në rast të mospërmbushjeve. 
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6. Programi i tranzicionit 

6.a. Komponentat kryesore të reformave12 

Sipas Balcerowitz mund të dallohen tri grupe reformash në 

tranzicion: 

1) Liberalizimi 

a. Liberalizimi i çmimeve (eliminimi i kontrollit të 

çmimeve) 

b. Konvertibiliteti i valutës dhe largimi i të gjitha 

kufizimeve sasiore apo kuantitative në tregtinë e 

jashtme. Gjithashtu, edhe eliminimi i barrierave të 

tjera për t’u shtrirë në tregjet e jashtme;  

c. Largimi i barrierave të brendshme për hyrje të 

bizneseve të reja në treg (që është e lidhur me 

themelimin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të reja 

private); 

2) Politikat stabilizuese makroekonomike; 

3) Reforma institucionale, që nënkupton një seri masash 

përfshirë këtu ndryshimet në institucionet ekzistuese; 

privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore, riorganizimi i 

administratës shtetërore, reformimi i sistemit tatimor, 

reformimi i sistemit financiar. 

Si liberalizimi, ashtu edhe stabilizimi mund të inicohen 

menjëherë. Në anën tjetër, duhet kohë për përgatitjen e një 

kornize të re ligjore dhe organizative (reforma 

institucionale). Ky vrojtim na çon menjëherë tek njëra nga 

dilemat kryesore të programit të tranzicionit: duke pasur 

parasysh komplementaritetin në mes të reformave 

                                                
12Nga Mickiewicz, T. (2005). Economic Transition in Central Europe and 
the Commonwealth of Independent States. New York: Palgrave.  
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institucionale me ato të dy grupeve të tjera të reformave, 

a është inkonsistenca në kohë e pashmangshme, dhe a ka kjo 

efekte negative në rezultatet përfundimtare të reformave, 

së paku në afat të shkurtër? Pyetja pra është nëse disa 

elemente të politikave në kuadër të procesit të 

liberalizimit (apo edhe të stabilizimit) duhet të presin 

deri në kompletimin e reformve institucionale?  

6.b. Liberalizimi dhe stabilizimi ekonomik13 

Në të gjitha ekonomitë e tranzicionit, si liberalizimi 

ashtu edhe stabilizimi ekonomik kanë qenë jetikë për 

përmirësimin e performancës ekonomike. Liberalizimi 

ekonomik përfshin liberalizimin e çmimeve, tregtisë, dhe 

bizneseve të reja nga kontrolli i shtetit; stabilizimi 

nënkupton reduktimin e inflacionit dhe kontrollin e 

disbalanceve brenda vendit dhe ato të jashtme. Të dyjat 

janë ngushtë të lidhura mes vete, dhe si reforma të dyja 

duhet të iniciohen në fazat e hershme të tranzicionit. Në 

një afat më të gjatë, do të nevojiten reforma 

institucionale që vendosin të drejta të qarta pronësore, 

infrastrukturë të shëndoshë ligjore dhe financiare, dhe një 

qeveri efikase për t’u mundësuar tregjeve funksionim 

efiçient për të përkrahur rritjen ekonomike.  

Pse është liberalizimi kaq i rëndësishëm? Sepse 

liberalizimi e transferon procesin e vendimmarrjes mbi 

prodhimin dhe këmbimin tek ndërmarrja dhe konsumatori. Në 

të njëjtën kohë, liberalizimi drejtpërdrejt i adreson dy 

dobësitë themelore të planifikimit qendror: insentivat 
                                                
13The International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank (1996).The World Development Report: From Plan to Market. Oxford: 
Oxford University Press. 



 70 

defektupze dhe mangësinë e informatave. Liberalizimi i 

ekspozon firmat ndaj kërkesës së konsumatorit, motivit për 

profit dhe konkurrencës, dhe lejon çmimet relative të 

lëvizin në raport me qasjen në apo zotërimin e burimeve. 

Tregjet e liberalizuara përpunojnë informatat më mirë se 

planifikuesit qendrorë, dhe kur mallërat dhe shërbimet 

tregtohen lirshëm, mekanizmi i çmimit, dora e padukshme e 

Adam Smithit, ekuilibron ofertën me kërkesën. Në kombinim 

me institucionet mbështetëse, tregjet konkurruese nxisin 

procese të fuqishme që imponojnë ndryshime teknologjike dhe 

organizative. Derisa ekonomitë e planifikuara kishin 

shënuar rritje të vogël apo negative të produktivitetit 

përkundër nivelit të lartë të akumulimit të kapitalit, që 

nga Lufta e Dytë Botërore së paku gjysma e rritjes së 

autputit në ekonomitë e avansuara të tregut ka rezultuar 

nga rritja e produktivitetit. Krijimi i tregjeve është një 

investim në një sistem më dinamik të koordinimit ekonomik 

që krijon produktivitet afatgjatë dhe rritje në prodhim. 

Dhe në fund, liberalizimi, përmes depolitizimit të alokimit 

të resurseve, ndihmon qeveritë të shkurtojnë subvencionet 

për firmat dhe në këtë mënyrë rrisin stablitetin ekonomik. 

Politika e stabilizimit është jetike për tranzicion sepse 

debalancet makroekonomik u mohojnë shteteve përfitimet nga 

reformat e tregut. Hulumtimet nga një numër i madh i 

ekonomive të tregut tregojnë që sapo inflacioni vjetor 

kalon nivelin prej 40 për qind, rritja ngadalësohet në 

mënyrë dramatike. Inflacioni i lartë i çrregullon 

insentivat relative të çmimeve dhe krijon paqartësi, duke 

penguar kursimet dhe investimet. Për këtë arsye, 

stabilizimi i çmimeve gjithmonë është kompelemntarë me 

liberalizimin si bazë për rritje ekonomike; disa vende në 
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tranzicion janë liberalizuar më shpejtë se të tjerat, por 

asnjëra prej tyre nuk ka regjistruar rritje të qëndrueshme 

pa mbajtur inflacion në nivele të ulëta. 

6.b.1. Liberalizimi 

Në ekonomitë e tregut liberalizimi zakonisht nënkupton 

eliminimin e kontrolleve të çmimeve dhe relaksimin e masave 

për mbrojtjen e tregtisë në ata sektorë të cilët janë të 

rregulluar apo të mbrojtur. Në kontekst të liberalizimit, 

politikëbërësit në ekonomitë e tranzicionit ballafaqohen me 

çështje komplekse, duke filluar nga shfuqizimi i urdhërave 

shtetërore dhe prokurimit të centralizuar, prodhimin 

shtetëror dhe monopolet tregtare, dhe alokimin e 

centralizuar të këmbimit të valutave të huaja. Liberalizimi 

po ashtu nënkupton eliminim i pengesave për hyrje të lirë 

në prodhim, shërbime, dhe tregti, duke përfshirë lirinë e 

hapjes së një biznesi të ri, të zgjerimit të tij, apo 

ndërprerjes së aktivitetit të një biznesi, dhe ndryshimin e 

miksit prodhimit, furnizuesve, konsumatorëve, dhe shtrirjes 

gjeografike. 

Ekonomitë në tranzicion kanë dallime të mëdha në kontekst 

të pikës fillestare prej nga ka filluar procesi i 

reformimit të sistemit, pastaj të shpejtësisë së reformave, 

dhe shtrirjes së reformave të tregut të lirë pasi që 

kushtet fillestare dhe zhvillimet politike i kanë 

kushtëzuar politikat ekonomike të qeverive dhe kanë ndikuar 

në zgjedhjen dhe prioritizimin e këtyre reformave. Hungaria 

dhe Kina kanë filluar liberalizimin gradual në vitet 1960 

dhe 1970, respektivisht. Vietnami përshpejtoi procesin e 

liberalizimit në vitin 1989 pas dështimit të reformave të 
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pjesshme për të siguruar rritje ekonomike apo stabilizim të 

ekonomisë. Polonia në vitin 1990 u liberalizua duke ndjekur 

qasjen "big bang", me ç’rast eliminoi deri në 90 për qind 

të çmimeve të administruara. Për më tepër, Polonia eliminoi 

shumicën e barrierave tregtare, duke hequr monopolet 

shtetërore tregtare, dhe duke e bërë paranë e saj 

konvertibile në valutë të huaj. Shqipëria, shtetet baltike, 

ish Çekosllovakia, dhe Republika Kirgize e ndoqën këtë 

model të liberalizimit të shpejtë dhe gjithëpërfshirës. 

Bullgaria fillimisht e bëri të njëjtën gjë, mirëpo 

presionet nga grupet e interesit të cilat kërkonin mbrojtje 

dhe përkrahje të vazhdueshme nga shteti e ndalën hovin e 

reformave të liberalizimit. Në Rumani për tri vjet pas 1990 

reformat e çmimeve avansuan me hov të madh, duke 

liberalizuar më shumë se gjysmën e çmimeve. Edhe Rusia në 

masë të madhe liberalizoi çmimet dhe importet qysh në janar 

të vitit 1992, mirëpo kufizimet e theksuara në eksport 

mbetën në fuqi deri në 1995. Shtetet shpesh kanë qenë më të 

ngadalshme për të reformuar apo liberalizuar çmimet e 

banimit dhe të shërbimeve publike, e veçanërisht të 

transportit publik. 

Pas rënies së socializmit, autputi shënoi rënie dramatike 

në ekonomitë në tranzicion të Europës dhe Azisë Qendrore. 

Pjesërisht, kjo është rezultat i liberalizimit të 

gjithmbarshëm ekonomik. Liberalizimi, së bashku me reformat 

stabilizuese, nënkuptonte përfundimin e një situate ku 

ekonomia ballafaqohej me mungesa të theksuara si rrjedhojë 

e kufizimeve në anën e ofertës. Firmat dhe konsumatorët 

eliminuan stoqet pasiqë mbajtja apo magazinimi (ang. 

hoarding) i tyre u bë i panevojshëm. Rënia e stoqeve 

kontribuoi në rënien e autputit për rreth një të tretat e 
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autputit në Poloni në vitin 1990-91. Sigurisht, eliminimi i 

produkteve të padëshiruara dhe stoqeve të tepërta nuk e ka 

reduktuar mirëqenien. 

Shpërbërja e Këshillit për Asistencë Ekonomike të 

Ndërsjelltë (CMEA) dhe Bashkimit Sovjetik, bashkë me 

liberalizimin e tregut, çoi në kolapsin e tregtisë në mes 

të shteteve të Europës Qëndrore dhe atyre të ish-BRSS. 

Blerësit zëvendësuan importet, duke përfshirë këtu edhe 

artikujt aftgjatë, me importet nga jashtë CMEA-s, derisa 

lëvizja drejt çmimeve botërore dhe tregut në valutë 

konvertibile shkaktuan ngritje të mëdha të çmimeve të 

energjisë dhe importeve të lëndës së parë, veçanërisht 

atyre nga Rusia. Sipas një vlerësimi të përafërt, 

subvencionet në çmime të cilat ua ofronte Rusia vendeve nën 

influencën e saj politike arrinin vlerën prej 58 miliardë 

dollarë në vitin 1990, nga të cilat 40 miliardë i 

dedikoheshin entiteteve brenda Bashkimit Sovjetik ndërsa 18 

miliardë vendeve tjera të CMEA-s. Fundi i këtyre 

subvencioneve ngriti koston e inputeve të importuara, duke 

reduktuar kështu ofertën agregate dhe autputin. Shumë vende 

jashtë Bashkimit Sovjetik u ballafaquan me përkeqësim të 

kushteve të këmbimit (ang. terms-of-trade) e që rezultoi në 

humbje e cila arrinte vlerën mesatare të më shumë se 10 për 

qind të GDP, derisa në vendet e varura nga importi i lëndës 

së parë dhe i energjisë kjo humbje arriti prej 15 deri 20 

për qind të GDP-së.  

Mungesa e institucioneve të tregut shkaktoi probleme të 

theksuara në procesin e koordinimit në tërë sistemin e 

prodhimit dhe atë të tregtisë, që ishin të lidhura me 

mungesën e informatave dhe paqartësitë e krijuara. 
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Insentivat jo adekuate, shpesh të ndërlidhura me 

mosdefinimin e qartë të të drejtave pronësore, i bënë edhe 

më të theksuara problemet me mungesën e teknologjisë dhe të 

shkathtësive të burimeve njerëzore, duke krijuar pengesa të 

mëdha në rialokimit të resurseve në sektorët e ri. 

Paqartësitë (ang. uncertainties) inkurajuan reduktimin e 

kapitalit si nga firmat ashtu edhe nga ekonomitë familjare, 

dhe shumë firma punuan vetëm për të siguruar mbijetesën, 

duke shpresuar për kohë më të mira, në vend se të 

ristrukturohen në mënyrë aktive. Deri diku, problemet e 

këtilla janë rezultat i pashmangshëm i ndarjes dramatike të 

këtyre shteteve me të kaluarën e tyre. Por ato u 

përkeqësuan në shumë vende, përmes politikave reformuese jo 

konsistente. Dështimet në koordinim, paqartësitë, dhe 

insentivat defektuoze kufizuan themelimin e firmave të reja 

apo zgjerimin e aktiviteteve profitabile edhe përkundër 

faktit që sektorët joprofitabilë kolabuan. 

Eksportet dhe shërbimet, dy aktivitetet që gjatë sistemit 

socialist ishin të shtypura, kanë qenë motorë të rritjes në 

ekonomitë e tranzicionit. Në përgjithësi, vendet europianë 

në tranzicion kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshme në 

hapjen e ekonomive të tyre dhe riorientimin e eksporteve 

drejt tregjeve botërore. Përkundër skepticizmit të hershëm, 

shumë prej tyre kanë mundur të tejkalojnë “barrierën e 

cilësisë” për të zgjeruar eksportet në vendet perëndimore. 

Këto shtete i kanë diversifikuar eksportet e tyre shumë 

shpejt. Eksportet nga vendet me regjime më të hapura 

tregtare, kryesisht në Europën Qëndrore dhe vendet e 

Baltikut, pësuan një rënie të vogël me dezintegrimin e 

Bashkimit Sovjetit dhe CMEA-s por e morën veten më shpejt, 

duke shënuar rritje të autputit. Për dallim nga kjo, në 
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shumicën e ish vendeve të Bashkimit Sovjetik, të cilat 

vazhduan me zbatimin e mekanizmave shtetërore të 

kontrolleve në eksport dhe masave të tjera të ngjajshme, 

eksportet drejt vendeve të OECD-së ishin margjinale dhe 

kontributi i eksporteve në rritje ekonomike ishte 

gjithashtu i vogël. 

Ka pasur sygjerime që me çfarëdo shpejtësie që do të kryhej 

procesi i liberalizimit ekonomik, tregtia e jashtme dhe 

këmbimet valutore do të duhej të liberalizohen më ngadalë 

se sa liberalizimi i brendshëm (psh. ai i çmimeve, hyrja e 

bizneseve të reja në treg, etj.), për të ngadalësuar rënien 

në punësim dhe autput. Megjithatë ka dëshmi të 

pakontestueshme nga ekonomitë e tjera në tranzicion që 

përfitimet nga liberalizimi i hershëm ekstern, së bashku me 

liberalizimin e brendshëm dhe stabilizimin, i tejkalojnë në 

masë të madhe kostot. Liberalizimi i tregtisë (përveç, 

ndoshta, një tarife modeste dhe uniforme) në fazat e 

hershme të tranzicionit prodhon efekte të konsiderueshme në 

këto shtete, dhe atë për disa arsye: së pari, ballafaqimi 

me konkurencën botërore e nxitë tej mase rritjen e 

efiçiencës dhe përfitimet nga autputi, veçanërisht duke 

pasur parasysh trashëgiminë e planifikimit qëndror, apo 

tendencat drejt një forme të autarkisë dhe ato që synonin 

fuqizimin e firmave të mëdha. Këtë e konfirmon edhe 

performanca në tregjet e jashtme e disa vendeve. Resultetet 

e studimeve në nivel të firmës nga Bullgaria, Polonia dhe 

Rusia po ashtu tregojnë që liberalizimi i tregut me të 

vërtetë ka nxitur ristrukturimin e ndërmarrjeve dhe ka 

ndihmuar që tregjet të bëhen konkurruese. Së dyti, në fazat 

e hershme të liberalizimit, prodhuesit në shumicën e 

vendeve janë mbrojtur nga konkurenca e jashtme me anë të 
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devaluimit të valutës vendore apo kombëtare, pa marrë 

parasysh për cfarë politike valutore aplikonin vendet. 

Zhvleftësimi i valutës ishte një insentivë e konsiderueshme 

që firmst të kërkojnë tregje të reja eksporti.  

Shërbimet kanë qenë burimi i dytë më i madh i rritjes 

ekonomike në vendet në tranzicion. Autputi i sektorit të 

shërbimeve ka shënuar rritje drastike gjatë tranzicionit, 

veçanërisht aty ku liberalizimi ishte në shkallë më të 

avancuar. Shërbimet janë rritur më pak në vendet si 

Bellorusia, ku reformat nuk kanë qenë aq të avancuara. 

Zhvendosja nga industria drejt sektorit të shërbimeve ka 

nënkuptuar lëvizje të madhe në çmimet relative. Në Rusi, në 

mes të viteve 1990 dhe 1994, brenda shportës së 

konsumatorit, çmimi i shërbimeve të paguara krahasuar me 

ato të mallërave u rrit për pesë herë. Për të tërhequr një 

paralele, pjesëmarrja e industrisë në GDP ra për 7 për 

qind, ndërsa ajo e sektorit të bujqësisë për 9 për qind, 

derisa, në anën tjetër, pjesëmarrja e shërbimeve në GDP u 

rrit për 16 për qind. Pjesëmarrja e industrisë ka shënuar 

rënie edhe më të thellë tek reformuesit e avancuar.  

6.b.2. Stabilizimi makroekonomik 

Stabilizimi makroekonomik nënkupton kontrollin dhe 

reduktimin e inflacionit si dhe kontrollin e disbalanceve 

në ekonomi, si deficitin fiskal, debalancet me jashtë, si 

dhe deficitin në llogarinë rrjedhëse. 

Politikat e stabilizimit janë një mekanizëm komplementar 

për politikat e liberalizimit në tranzicion. Politikat për 

kontrollin e inflacionit dhe aplikimin e kufizimeve të 
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forta buxhetore mbi firmat janë të domosdoshme që ekonomitë 

e tregut të shënojnë rritje ekonomike ndrërsa firmat të 

ristrukturohen. Mirëpo raporti në mes të politikave 

makroekonomike dhe reformave tjera, përfshirë këtu edhe 

liberalizimin, është në masë të madhe e ndikuar nga kushtet 

fillestare. 

6.b.2.1 Inflacioni 

Në përgjithsi, inflacioni në Europën Qëndrore dhe Lindore 

dhe ish-vendet e Bashkimit Sovjetik mund të analizohet 

brenda tri etapave, e që secila korrespondon me një fazë të 

procesit të reformimit të sistemit. E para lidhet me muajt 

e parë të liberalizimit, dhe përfshin rritjen e sasisë së 

parasë në qarkullim (ang. excess money supply). E dyta, që 

përfshin vitet dy dhe tre të liberalizimit (në disa raste 

edhe më shumë), lidhet me shpejtësinë me të cilën ishin 

ndërprerë subvencionet për ndërmarrjet dhe me liberalizimin 

e çmimeve që ende kishin mbetur të administruara. Për fund, 

etapa e tretë zakonisht lidhet me reformuesit e avancuar, 

pasi që kjo fazë arrihet kur niveli i inflacioni bie nën 40 

për qind. Kjo etapë e inflacionit lidhet me politikën e 

kursit të këmbimit dhe lëvizjet e kapitalit. Nëse e 

përmbledhim problematikën e inflacionit në Europën Qëndrore 

dhe Lindore dhe ish-vendet e Bashkimit Sovjetik, mund të 

themi se fillimisht reformat e tregut së shkaktuan rritje 

të madhe të inflacionit, ndërsa më vonë liberalizimi i 

mëtejmë dhe kontrollet e ashpëra financiare ulën shkallën e 

inflacionit duke iu rezistuar presioneve të vazhdueshme për 

subvencione. Të trija këto etapa do të diskutohen më 

poshtë. 
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Etapa 1. Në Europën Qëndrore dhe Lindore dhe ish-vendet e 

Bashkimit Sovjetik inflacioni u shfaq papritmas ndërsa 

çmimet u rritën tejmase me liberalizimin e tyre. Paraja në 

qarkullim dhe në banka tejkaloi vlerën e mallërave dhe 

shërbimeve që firmat dhe ekonomitë shtëpiake dëshironin t’i 

blenin, dhe kjo tepricë e parasë në qarkullim e përmbyti 

tregun, duke shkaktuar ngritje të madhe çmimesh. 

Stabiliteti i çmimeve në ekonomitë e komanduara nuk mund të 

përmbahej më pasi që për një kohë të gjatë inflacioni ishte 

mbajtur nën kontroll me masa të ndryshme. Kah fundi i vitit 

1991 shumë çmime në tregun e zi ishin pesë herë më të larta 

se çmimet zyrtare. 

Etapa 2: Fajtori kryesor në prolongimin e inflacionit të 

lartë ishte ekspansioni i shpejtë monetar. Reformuesit e 

ngadalshëm lejuan rritje rapide në ofertën e parasë dhe për 

këtë arsye u ballafaquan me shkallë të lartë të 

inflacionit; e kundërta ndodhi me shtetet reformuese ku 

oferta e parasë u mbajt nën kontroll dhe gradualisht 

inflacioni filloi të bie.  

Lehtësia me të cilën Bankat Qëndrore kredituan ekonominë 

ishte arsyeja kryesore e rritjes ofertës së parasë dhe 

tendencave inflacioniste gjatë kësaj etape. Gjatë viteve 

1992-1994 në Poloni kreditë e brendshme/vendore neto gati u 

trefishuan në terma nominalë, dhe paralelisht, edhe oferta 

e parasë në treg gati u trefishua. Për dallim nga kjo, në 

Rusi, të dyja këto u rritën gati 150 fish gjatë të njëjtës 

periudhë. Shumica e kreditve vendore iu dedikua mbështetjes 

së buxhetit, si përgjigje ndaj problemeve të thella fiskale 

që nxiti fillimi i reformave. Në veçanti, për ish-entitetet 

e BRSS, tranzicioni nënkuptoi një rënie drastike në të 
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hyrat buxhetore. Të ardhurat nga sektori i ndërmarrjeve 

shtetërore ranë në mënyrë të theksuar, dhe administratat e 

reja tatimore u dëshmuan të paafta të tatimojnë sektorët në 

ngritje. Në të njëjtën kohë presionet u rritën për të 

mbajtur shpenzimet në nivele të larta, veçanërisht për 

qëllime të mbrojtjes sociale. Liberalizimi i çmimeve po 

ashtu ekspozoi subvencionet e tërthorta (ang. cross-

subsidies) të trashëguara nga ekonomia e planifikuar. 

Për të zvogëluar presionet e buxhetit, shumë qeveri 

urdhëruan që sistemi bankar të ndërmarrë aktivitete kuazi-

fiskale, pra të japin kredi me norma interesi nën ato të 

tregut. Pra kjo nënkuptonte ofrimin e kredive të 

subvencionuara për ndërmarrjet shtetërore me qëllim të 

mbështetjes së mëtejme të modeleve të kaluara të prodhimit 

dhe punësimit. Shumë ndërmarrje zbuluan se balancet e tyre 

të parasë së gatshme (apo keshi) ishin devalvuar gati në 

tërësi, dhe kërkuan kredi shtesë. Ata morën përkrahjen e 

zyrtarëve që besonin që mungesa e parasë ishte në masë të 

madhe e lidhur më rënien e autputit. 

Financimi i këtyre deficiteve fiskale dhe kuazi-fiskale në 

një mënyrë jo-inflacioniste nuk ishte i lehtë, dhe shumica 

e tyre përfunduan duke u financuar përmes senjorazhit (ang. 

seigniorage), thënë thjesht, duke shtypur para. Inflacioni, 

i fuqizuar nga rritja tejmase e ofertës së parasë në treg, 

konstituoi realisht një “tatim inflacioni” implicit mbi 

individët, duke reduktuar vlerën reale të parave që ata 

zotëronin. Kjo shkaktoi transfere të mëdha të të hyrave dhe 

pasurisë në mes të ekonomive familjare, ndërmarrjeve, dhe 

bankave. 
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Për ta vendosur inflacionin nën kontroll, kërkohej reduktim 

i vazhdueshëm i rritjes së sasisë së parasë në qarkullim. 

Veçanërisht në ish entitetet e BRSS-së, kombinimi i 

politikës së shtrënguar monetare dhe tkurrjes së kërkesës 

për para, nënkuptonte që bankat nuk mund të bënin transfere 

financiare neto për sektorin e ndërmarrjeve për ndonjë 

periudhë të gjatë kohore. Shtërngimi monetarë u desh të 

përcillet me shkurtime të mëdha në subvencione, veçanërisht 

ato të ofruara ndërmarrjeve përmes kredive të lira të 

bankave qëndrore. Kjo, nga ana tjetër, kërkonte liberalizim 

të qëndrueshëm për të eliminuar humbjet për shkak të 

kontrollit të çmimeve dhe intervenimeve tjera të qeverisë 

dhe për të shkëputur lidhjen e ngushtë mes ndërmarrjeve dhe 

qeverive. 

Etapa 3. Studime të ndryshme të cilat kanë analizuar vendet 

e bllokut ish-socialist sugjerojnë që rënia e inflacionit 

nga nivelet e larta në ato të moderuara (rreth 40 për qind 

në vit) ka ndikim pozitiv në rritjen ekonomike; ndërkaq 

efektet direkte të zvogëlimit të tij të mëtejshëm (pra nën 

40 për qind) janë më pak të qarta. Ekonomitë në tranzicion 

kanë arsye të mira për të tentuar të zvogëlojnë inflacionin 

nën 40 për qind. Qeveritë duhet të rrisin konfidencën në 

valutat e tyre dhe kredibilitetin në politikat e tyre. 

Nivelet relativisht të larta të inflacionit e bëjnë këtë më 

të vështirë, pasi që rrisin probabilitetin që inflacioni 

mund të del jashtë kontrollit në të ardhmen. 

Një pengesë e madhe në reduktimin e mëtejmë të inflacionit 

është reforma jo e plotë e çmimeve. Në shumë ekonomi të 

tranzicionit çmimet e energjisë dhe disa shërbimeve të 

tjera publike janë nën nivelin botëror, dhe prandaj çmimet 
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do të rriten në mënyrë substanciale në vitet në vijim. 

Përveç kësaj, fluksi i madh i kapitalit të jashtëm në vend, 

po ashtu do ta frenojë uljen e inflacionit, sepse ky fluks 

i kapitalit i shtohet sasisisë së parasë në treg e cila 

pastaj bën presion mbi çmimet. Ky ka qenë një problem i 

theksuar për reformuesit më të avancuar. Në njëfarë mënyre, 

ky është çmimi i suksesit, pasi investitorët e jashtëm 

tërhiqen nga potenciali i madh i rritjes dhe i fitimeve të 

larta nga investimet që janë rezultat i liberalizimit dhe 

zhvendosjes drejt një ekonomie të tregut. 

6.b.2.1 Kornai dhe kufizimet e “buta” buxhetore14 

Termi “kufizimet e buta buxhetore” (shkurt KBB; ang. soft 

budget constraints) është bërë pjesë standarde e leksikut 

ekonomik. Fillimisht i formuluar nga János Kornai për të 

sqaruar selljen ekonomike në ekonomitë socialiste të 

karakterizuara me mungesa, koncepti i KBB tani rregullisht 

përdoret në literaturën e tranzicionin nga sistemi 

socialist në kapitalizëm. Në të vërtetë, problemet e 

kufizimeve të buta buxhetore përbëjnë një çështje 

thelbësore të politikëbërjes në ekonomitë në tranzicion. 

Mirëpo, gjithnjë e më tepër ky koncept gjen zbatim përtej 

socializmit dhe ekonomive në tranzicion. Për shembull, 

kolapsi i sektorit bankar të ekonomive të Azisë Lindore në 

vitet 1990, mund të kuptohet si fenomen që ndërlidhet me 

kufizimet e buta buxhetore. 

Kornai së pari ka vërejtur sindromin kufizimeve të buta 

buxhetore në ekonominë e Hungarisë të viteve 1970. Edhe pse 

ideologjia komuniste i mvishte ndërmarrjet në pronësi 

                                                
14Kornai, J.,Maskin, E.and Roland, G. (2003). Understanding the Soft 
Budget Constraint. Journal of Economic Literature. XLI: 1095–1136 
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shtetërore me interes moral dhe financiar në maksimizimin e 

fitimit, bizneset që operonin me humbje të vazhdueshme nuk 

lejoheshin të dështonin. Ato githmonë nxirreshin nga 

telashet përmes subvencioneve financiare apo instrumenteve 

tjera. Firmat mund të llogaritnin në mbijetesë edhe pas 

humbjeve kronike, dhe kjo pritshmëri la shenjën e saj në 

sjelljet e këtyre të fundit. Që nga diskutimi i parë i 

Kornait mbi këtë problem, pretendimi se kufizimet e buta 

buxhetore ishin shkaktare e inefiçiencës së ekonomive 

socialiste, është pranuar botërisht. 

Në vijim do të shpjegohet se si Kornai e përshkruan këtë 

fenomen.15 

Definicioni 

Karakteristika kryesore e përbashkët e formave të ndryshme 

së sindromit KBB është si në vijim: mënyra e sjelljes së 

secilës organizatë ndikohet nga pritshmëria që ajo do të 

shpëtohet nëse futet në telashe serioze financiare. 

Sindromi i KBB mbulon një spektër të gjerë fenomeneve nga 

jeta ekonomike, dhe njëkohësisht ekzistojnë shumë mënyra 

përmes të cilave kufizimet buxhetore mund të trajtohen. 

Megjithatë, siç u tha më sipër, sindromi prodhon mënyra 

specifike dhe të parashikueshme të sjelljes së agjentëve 

ekonomikë. 

Ekzistojnë shumë lloje të mekanizmave tek të cilat shfaqet 

sindromi KBB: ekonomitë shtëpiake, firmat, organizatat 

joqeveritare, projektet investuese të cilat nuk janë të 

lidhura lidhura me ndërmarrje profitabile, organizatat e 

                                                
15Kornai, J. (2003). The Soft Budget Constraint. Acta Oeconomica 64 
(S1): 25–79. 
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qeverisjes lokale apo komunat, pastaj institucionet tjera 

të financuara publikisht, dhe në fund qeveria qendrore. 

Kur kanë filluar studimet mbi KBB, shpëtuesi ishte shteti 

(administrata qendrore apo ndonjë organizatë tjetër brenda 

saj). Më vonë studiuesit identifikuan edhe shpëtues apo 

subvencionues të tjerë: ndonjë bankë të madhe apo 

konzorcium bankar, apo fondacion privat ose publik. 

Shpëtimi në nivel ndërkombëtar vinte nga organizatat 

ndërkombëtare të tilla si FMN apo BE-ja. 

Dy dimensionet themelore të definicionit të sindromit KBB 

janë pritjet dhe sjellja. Ka shumë keqkuptime lidhur me 

këto nocione. Disa i shohin si sinonime kufizimet e buta 

buxhetore dhe shpëtimin. Kjo nuk është e saktë: kur një 

firmë apo ekonomi familjare nxirret apo shpëtohet një herë 

nga telashet, kjo nuk nënkupton që kufizimet buxhetore janë 

zbutur. KBB-të shfaqen, kur organizata e shpëtuar pret të 

shpëtohet nga telashet në vazhdimësi, duke e përfshirë këtë 

pritje në vendimmarrjen e saj. Agjentët llogarisin në 

shpëtim duke u bazuar në precedanet e krijuara më heret me 

shpëtimin e organizatave të tjera. Kjo pritshmëri nuk është 

vetëm pjesë e nënvetëdijes së agjentit, por faktikisht 

shkrihet në procesin e vendimmarrjes së agjentit dhe 

aktiviteteve që realizon. 

Motivet 

Aspekti tjetër që duhet marrë parasysh janë motivet që 

nxisin mekanizmat institucional që ofrojnë përkrahje: 

∼ Një huadhënës, si për shembull banka, “ndjek paratë e 

saj”. Në një situate hipotetike, themi se huamarrësi ka 



 84 

telashe ta kthej kredinë. Shumat e parave të shpenzuara 

deri në këtë pikë për një huamarrës janë kosto të 

parikuperueshme (ang. sunk costs) për bankën: do të ishte 

e joracionale nga banka të lejonte që ato shuma parash 

t’u humbasin. Në gjuhën e biznesit, është bërë “shumë 

investim për t’u tërhequr”. Prandaj ende duket më e 

racionale të bëhet një rifinancim dhe të vazhdohet 

investimi i financuar përmes kredisë se sa të ndërprehet 

dhe të humbet çfarëdo që është shpenzuar; 

∼ Në disa raste, qeveria qëndrore, qeveritë lokale, dhe 

disa organizata biznesore me peshë mund të jenë të 

prirura të shpëtojnë organizata që kanë telashe për të 

parandaluar efektet e përhapjes së një mini-krize 

ekonomike; 

∼ Mund të ketë edhe shtytje morale për të shpëtuar dikë: 

soldariteti social, dhembshuria e sinqertë. Shumë persona 

nuk dëshirojnë të rrijnë duarkryq derisa atyre që janë 

janë vonuar me pagesat e hipotekës kërcënohen me shitjen 

e shtëpive në ankand, apo, në një rast tjetër, një firmë 

në telashe largon nga puna punëtorët e saj.  

∼ Dukuria e shpeshtë e paraqitjes së mikro-krizave mund të 

degradojë në tensione sociale që prodhojnë jopopullaritet 

të forcave që udhëheqin me vendin. Politikanët mund të 

yshten të shpëtojnë firmat në nevojë me qëllimin e 

sigurimit të mbijetesës apo rritjes së përkrahjes 

politike. 

∼ Synimi i fshehtë i një organizate që ofron mbështetje 

mund të jetë përfitimi i përkrahësve në biznes apo në 

jetën kulturore - ndërtimi i lidhjeve patron/klient me 

karakter politik; 
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Instrumentet e “zbutjes” 

Instrumentet e shpëtimit dhe të mbështetjes ndahen në tri 

kategori kryesore: 

∼ Grupi i parë përfshinë instrumentet fiskale në formë të 

subvencioneve nga buxheti shtetëror apo lirimeve tatimore 

(shlyerja, zvogëlimi, apo shtyerja e pagesës së 

obligimeve tatimore); 

∼ Grupi i dytë i instrumenteve të mbështetjes përfshinë 

forma të caktuara të kredidhënies. Për shembull, mund të 

ofrohen hua për firmat në probleme financiare të cilat 

nuk do të kualifikoheshin për kredi sikur të aplikoheshin 

kriteret dhe standardet konzervative të huadhënies. Në të 

kundërtën, firmave që tashmë kanë marrë hua mund t’u 

lehtësohen kushtet e servisimit dhe të pagesës së 

kredisë; 

∼ Grupi i tretë i instrumenteve përbëhet nga metoda të 

ndryshme indirekte të përkrahjes. Për shembull, shteti 

mund të shpëtojë një firmë e cila ka probleme me nivelin 

e shitjeve duke vendosur kufizime administrative mbi 

importet apo ngritjen e barrierave tarifore për të ulur 

presionin nga konkurrenca e jashtme. 

Efektet 

Tri efektet në vazhdim reduktojnë efiçiencën e organizatës: 

∼ Sindromi i KBB inkurajon shpenzimet e paarsyeshme, apo të 

pajustifikueshme. Firma nuk ka nevojë të brengoset për 

telashet e mëdha financiare duke qenë se nuk do të jetë 

çështje për jetë a vdekje. Instrumentet e përhrahjes do 

të jenë aty për të shpetuar; 
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∼ Sindromi i KBB redukton ndjeshmërinë e vendimmarrësve mbi 

çmimet dhe kostot. Ata që janë relativisht të sigurtë së 

do të shpëtohen nga telashet e mëdha nuk kanë arsye për 

t’u bërë dorështërnguar apo të kursejnë sepse shpëtuesi 

do të mbulojë shpenzimet e tepërta. 

∼ Sindromi i kufizimeve të buta buxhetore ndryshon 

botëkuptimin e menaxherëve të organizatave që kërkojnë 

shpëtim apo subvencionim. Ata i kushtojnë më pak vëmendje 

dhe energji përmirësimit të funksioneve të tyre primare 

(për shembull, vëmendja që një firmë prodhimi i kushton 

cilësisë, reduktimit të shpenzimeve, marketingut, etj). 

Përkundrazi, ata i përkushtojnë më shumë vëmendje dhe 

energji ndërtimit të marrëdhënieve me shpëtuesit 

potencial, e jo me të tjerët. 
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7. Institucionet në tranzicion16 

Liberalizimi, stabilizimi, privatizimi, dhe reduktimi i 

varfërisë janë pjesë qëndrore të procesit të tranzicionit. 

Mirëpo ato nuk janë të mjaftueshme për të krijuar ekonomi 

të qënrdueshme të tregut. Tranzicioni në ekonomi të tregut 

gjithashtu kërkon reforma të mëdha që synojnë konsolidimin 

e ekonomisë, duke zhvilluar institucione të forta që 

mbështesin tregun, fuqi punëtore të shkathët dhe të 

adaptueshme apo mobile, dhe një integrim të plotë në 

ekonominë globale. 

Në ekonomitë e planifikuara u zhdukën institucionet që në 

ekonomitë e tregut mbështesin mekanizmat e këmbimit në treg 

si dhe ato që përcaktojnë pronësinë mbi mjetet e prodhimit. 

Megjithatë, edhe në këtë mjedis të dobët institucional 

reformat e qëlluara kanë mundur të nxisin rritje ekonomike. 

Mirëpo hulumtimet nga vendet në zhvillim tregojnë që, në 

afat të gjatë, nëse ekonomitë në tranzicion dëshirojnë 

renditen në mesin e ekonomive të zhvilluara, ato jo vetëm 

që kanë nevojë për politika të mira, por edhe për 

institucione të fuqishme dhe llogaridhënëse për t’i 

mbështetur dhe implementuar këto politika. 

Në këtë kontekst, cilat institucionet janë më kritike? Së 

pari janë ligjet e mira dhe mekanizmat efikas për zbatimin 

e tyre. Këto përcaktojnë dhe zbatojnë rregullat e lojës, 

ulin kostot e transaksioneve, rrisin parashikushmërinë, 

krijojnë insentivat për efiçiencë, dhe kontrollojnë krimin 

                                                
16The International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank (1996).The World Development Report: From Plan to Market. Oxford: 
Oxford University Press. 
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dhe korrupsionin ashtu që bizneset të mund të fokusohen në 

aktivitetet produktive. Së dyti, janë institucionet e 

qëndrueshme financiare për të inkurajuar kursimet dhe për 

t’i kanalizuar ato drejt përdorimit sa më produktiv të 

tyre. Institucionet financiare po ashtu luajnë rol të 

rëndësishëm në qeverisjen korporative, duke plotësuar rolin 

e pronarëve të ndërmarrjeve, duke imponuar disciplinën 

financiare, dhe duke mbikqyrur aktivitetet e huamarrësve. 

Institucion i tretë thelbësor është qeveria. Mirëpo, 

qeveritë e gjithëpushtetshme dhe gjithëpërfshirëse të 

epokës së socializimit duhet të riorientohen në tërësi 

drejt qeverie me një numër më të vogël dhe me selektiv të 

aktiviteteve që përkrahin dhe komplementojnë ndërmarrjet 

private në vend që t’ua zënë frymën. 

Institucionet nuk zhvillohen në vakum. Përpjekjet nga lart-

poshtë të politikëbërësve për të zhvilluar institucione të 

qëndrueshme ligjore dhe financiare dhe për të ndryshuar 

sjelljen e qeverisë, duhet të komplementohen me kërkesën 

për një reformë të tillë që vie nga poshtë. Kjo kërkesë nuk 

do të vie brenda natës, dhe do të kërkojë ndryshime të 

thella në insentiva, qëndrime dhe përvoja. Mirëpo, kjo do 

të përshpejtohet nëse politikbërësit tregohen konsistent në 

forcimit të stabilitetit makroekonomik, stimulimit të 

tregjeve të hapura, dhe zhvillimit të sektorit privat. 

7.a Institucionet ligjore dhe sundimi i ligjit 

Në sistemet e planifikimit qendror, ligji para së gjithash 

ishte instrument i kontrollit të shtetit. Ndërkaq në 

ekonomitë e tregut ligji nënkupton krejt diçka tjetër; ai 

përcakton rregullat e lojës dhe u jep individëve të drejtat 
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dhe instrumentet për t’i zbatuar ato rregulla. Aty ku 

ekziston sundimi i ligjit, ligjet zbatohen në mënyrë të 

drejtë, transparente dhe të paanshme për të gjithë; 

individët mund të kërkojnë dhe të mbrojnë të drejtat e 

tyre, ndërsa fuqia e shtetit përcaktohet dhe njëkohësidht 

kufizohet nga ligji. Njerëzit në vendet me sundim të ligjit 

rrallë ndalen për ta pyetur veten se nga vjen ky rend dhe 

ligj. Mirëpo ekonomive në tranzicion u është dashur të 

fillojnë nga e para, për të zëvendësuar sundimin arbitrar 

të individëve të fuqishëm apo institucioneve. 

Sundimi i ligjit kërkon ligje të mira, kërkesë për këto 

ligje të mira, dhe institucione për t’i jetësuar këto 

ligje. Ligjet e mira nuk janë të lehta për t’u draftuar apo 

për t’u jetësuar edhe në rrethanat më të mira; kjo është 

edhe më e vështirë të arrihet në ekonomitë e tranzicionit, 

ku debatet politike shpesh koncentrohen në aspektet bazike, 

presionet politike janë të mëdha, ndërsa përvoja me 

mekanizmat e tregut është e varfër. Mirëpo, është e 

domosdoshme të kalohen ligje të mira pasi që dështimi e ka 

koston e vet, e cila mundet ta cenojë edhe integritetin e 

tërë sistemit ligjor. Prandaj duhet kujdes i shtuar në 

miratimin e ligjeve sepse ligjet jokonsistente dhe me 

paqartësi të mëdha, apo me mundësi të qarta për 

keqpërdorim, vetëm sa e thellojnë mosbesimin e publikut. 

Shumë shtete kanë ligje të mira të cilat injorohen, apo nuk 

zbatohen në tërësi apo vetëm pjesërisht, mirëpo te 

ekonomitë socialiste shpërputhja në mes të ligjit dhe 

zbatimit të tij ka arritur në ekstrem. Në këtë sistem, 

shumë ligje ishin shkruar në letër vetëm formalisht, si 

p.sh. dispozitat kushtetuese që garantojnë liritë themelore 
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të cilat asnjëherë nuk ishin menduar të aplikohen në 

praktikë.  

Ekonomitë në tranzicion ballafaqohen në vazhdimësi me 

dilema në mes të nevojës për një shtet të fortë i cili do 

të zbatonte ligjet dhe rendin në njërën anë, dhe në anën 

tjetër, me nevojën për vendosjen e limiteve në fuqinë e 

shtetit për t’i lënë hapësirë të drejtave të individëve. 

Ligjet janë të mira për aq sa institucionet që i zbatojnë 

ato. Prandaj duhet të jenë gjykatat kompetente dhe të 

besueshme dhe agjencitë e specializuara të zbatimit të 

ligjit (psh. zyrat kundër monopolist), ato që ofrojnë bazën 

nga e cila varen të gjitha aktivitetet e zbatimit të ligjit 

– formale apo jo formale. 

Sistemet ligjore formale vendosin gjykatësit, prokurorët, 

arbitrat, funksionarët e gjykatave (për shembull, 

përmbaruesit dhe falimentuesit), dhe profesionin ligjor 

privat në rolin e interpretuesve primarë dhe zbatuesve të 

ligjit. Mirëpo lista e plotë e profesioneve që përfshihen 

në sundimin e ligjit në çdo vend është shumë më e gjatë. Po 

aq të rëndësishëm janë edhe ata që prodhojnë dhe 

shpërndajnë informatat dhe monitorojnë pjesëmarrësit në 

treg: në mesin e këtyre institucioneve "roje" (ang. 

watchdog institutions) janë firmat e kontabilitetit, 

agjencitë për rangimin e vendeve për sigurinë e 

kredidhënies, rregullatorët e letrave me vlerë, hetuesit, 

dhe elementët tjerë të shoqërisë civile duke përfshirë edhe 

mediat.  
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Në fund, sundimi i ligjit mund të sigurohet vëtëm nëse ka 

kërkesë për ligje funksionale dhe institucione kompetente. 

Në këtë aspekt do të ketë dallime nga shteti në shtet, 

varësisht nga historia dhe kultura e tyre, mirëpo 

dimensionet ekonomike luajnë rol të rëndësishëm në kërkesën 

për sundim të ligjit. 

7.a.1 Krijimi i kornizës ligjore për zhvillimin e 
sekorit privat 

Ligjet ekonomike në ekonomitë e tregut kanë së paku katër 

funksione:  

a) Definimi dhe mbrojtja e të drejtave pronësore;  

b) Vendosja e rregullave për këmbimin e këtyre të drejtave; 

c) Vendosja e rregullave për hyrje dhe dalje nga aktivitetet 

ekonomike; dhe,  

d) Promovimi i konkurrencës duke siguruar mbikqyrje të 

strukturës dhe selljes së tregut, si dhe korigjimi i 

dështimeve të tregut (ang. market failtures). 

Shkurtimisht, do të flasim për secilën nga këto. 

Së pari, edhe në ekonomitë e sukseshme të tregut të drejtat 

pronësore janë shumë komplekse. Ato përbëhen nga të drejtat 

që përfshijnë pronësinë e plotë e deri shfrytëzimi pronës 

vetëm pjesërisht (si qirammarrja dhe servituti), e deri te 

të drejtat pronësore që janë kontingjente në zhvillime 

specifike (si të drejtat e trashëgimisë dhe të drejtat 

kolaterale mbi pronën e debitorit). Lloje të panumërta të 

pronësisë definohen dhe mbrohen nga ligji, që nga pasuria e 

paluajtshme dhe ajo e luajtshme, e deri te idetë dhe 

zbulimet e reja. Nën planifikimin qendror, konceptet e 
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pronës nuk ishin bazuar në të drejtat individuale mbi 

pronëssisë apo në llojin e pronës, por në identitetin e 

pronarit. Ligjet kishin vendosur një hierarki, me pronën e 

shtetit në krye të kësaj hierarkie, pastaj pronën e 

kooperativës në mes, dhe pronën individuale (në përgjithësi 

të kufizuar në banim dhe gjërat personale) në fund të asaj 

hierarkie. 

Së dyti, kontratat, liria e bërjes, dhe e zbatimit të tyre 

është një ndër aspektet thelbësore të sistemeve ligjore të 

ekonomisë së tregut, të cilat ofrojnë një mënyrë jo të 

centralizuar të alokimit të resurseve dhe shfrytëzimit më 

të mirë të tyre. Palët janë të lira të negociojnë kërkesat 

e zbatimit të kontratave dhe çmimet, pastaj të shpërndajnë 

rrezikun e humbjes në rastin kur ndryshojnë kushtet në 

ambient, dhe të specifikojnë mënyrën e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve në rastin kur paraqiten ato. Dhe nëse 

gjatë jetëgjatësisë së kontratës, ujdia e arritur nuk 

prodhon efekte ekonomike për njërën palë, ligji për 

kontratat në përgjithësi lejon atë palë të tërhiqet dhe të 

kompenzojë me të holla për moszbatim në vend se të vazhdojë 

përmbushjen e kontratës. Për dallim nga kjo, në sistemin 

socialist palët nuk ishin të lira as për të hyrë, e as për 

të dalë nga një kontratë komerciale. Kontratat ndërmjet 

ndërmarrjeve ishin vetëm instrumente të planit, dhe në 

përgjithësi kërkohej përmbushja e plotë e kontratës. 

Së treti, një ligj i falimentimit (apo i bankrotit) i 

projektuar mirë, që në përgithësi përfshin procedurat si 

për likuidimin ashtu edhe për riorganizimin e firmave me 

telashe, luan disa role të rëndësishme në ekonomitë e 

tregut. Ai u ofron firmave në falimentim një mënyrë të 
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strukturuar të daljes nga tregu. Ai nxit firmat me 

probleme, por me potencial për të vazhduar veprimtarinë, që 

të ristrukturohen. Dhe promovon kreditimin duke mbrojtur 

kreditorët. Idealisht, bankrotimi bartë kontrollin mbi 

asetet nga firmat në telashe financiare tek kreditorët e 

tyre në mënyrë që këta të fundit të rikuperojnë pjesërisht 

apo në tërësi borxhet që ua ka firma. Pa këtë mbrojtje, 

kreditorët ose do të refuzojnë të japin kredi, ose do t’i 

drejtohen shtetit për përkrahje kur kreditë e tyre bëhen të 

këqija (pra, kur nuk paguhen nga huamarrësit). Bankrotimi 

komplementon politikat e disciplinuara makroekonomike dhe 

privatizimin. 

Si përfundim, shumë ekonomi të tranzicionit trashëguan një 

strukturë industriale të monopolizuar apo oligopoliste, me 

pronësi të dominanuar shtetërore, dhe një traditë të fortë 

të kontrollit të shtetit. Përvojat konfirmojnë që zvogëlimi 

i tarifave dhe heqja e barrierave tjera tregtare mund të 

ndikojë shumë në promovimin e konkurrencës. Mirëpo këto 

përpjekje duhet të kompelentohen përmes rregullimit të 

monopoleve natyrale dhe përmes ligjit anti-monopol për të 

siguruar efiçiencën dhe për të mbrojtur konsumatorët nga 

abuzimi me fuqinë e monopolit. Të dyja këto janë aspekte 

komplekse dhe shembuj të tjerë sa i përket dilemës që 

ekziston në vazhdimësi në mes të nevojës për një shtet të 

fuqishëm dhe nevojës për kufizim të fuqisë së shtetit. 

7.b Ndërtimi i një sistemi financiar stabil 

Tregjet, duke koordinuar mekanizmat e kërkesës dhe ofertës, 

krijojnë efiçiencë ekonomike duke mundësuar alokim më 

produktiv të resurseve. Një sistem i mirë financiar është 
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pjesë përbërëse e këtij procesi, i cili bën të mundur 

alokimin e kursimeve në investime me normë të lartë të 

kthimit. Përvoja nëpër vendet tjera të botës tregon që 

shtetet me sisteme të zhvilluara financiare rriten më 

shpejt ekonomikisht dhe janë më të qëndrueshme se sa ato me 

nivel të ulët të zhvillimit të sistemit financiar. Të parat 

janë gjithashtu më të afta t’u përgjigjn tronditjeve apo 

çrregullimeve të ndryshme ekonomike. 

Në planifikimin qendror, bankat ishin thjesht agjenci 

kontabiliteti, që merrnin në mënyrë pasive depozitat e 

familjeve (të cilat shpesh ishin të vetmet asete që një 

ekonomi familjare mund të kishte në posedim) dhe që mbanin 

shënime për transaksionet financiare të cilat 

korrespondonin me alokimet e burimeve sipas planit. 

Shkathësitë e zakonshme bankare, duke përfshirë menaxhimin 

e riskut, shqyrtimin dhe përzgjedhjen e projekteve, si dhe 

posedimin e instrumenteve të llojllojshme për të tërhequr 

klientët, ishin të panjohura në socializëm. Komponentët e 

tjerë të një sistemi financiar, duke përfshirë edhe vetë 

sistemin e pagesave, ishin shumë pak të zhvilluara; në 

shumicën e këtyre vendeve, financimi jobankar (psh., 

kompanitë e sigurimeve, etj.) nuk ekzistonte.  

Tranzicioni nënkupton rialokime të mëdha të resurseve dhe 

pronësisë, dhe në këtë kontekst sistemet efikase financiare 

do të mund të ndihmonin shumë. Sidoqoftë, sistemet 

financiare në ekonomitë në tranzicion filluan procesin e 

tranzicioinit në një gjendje jo të mirë, me banka pasive në 

pronësi të shtetit, shpesh në gjendje të mjerueshme, me 

kapacitet të kufizuar për të vlerësuar riskun e kredive, 
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dhe me një mungesë të rregulloreve financiare, 

institucioneve kyçe mbështetëse, dhe tregjeve të kapialit. 

Rëndësia e sistemit financiar rritet duke pasur parasysh 

faktin që suksesi i reformave tjera ekonomike varet nga 

shëndeti i sistemit financiar; megjithatë përpjekjet për ta 

reformuar këtë sistem nuk mund të vazhdojnë në mënyrë të 

pavarur nga reformat tjera, veçanërisht nga stabilizimi 

makroekonomik, reformat në sektorin e ndërmarrjeve, dhe 

zhvillimin e institucioneve ligjore mbështetëse. Shpesh 

vendet në tranzicion i përgjigjen kësaj dileme me 

mosveprim, rezultati i të cilit është ngelja prapa e 

reformave financiare. 

Reforma bankare në shtetet në tranzicion është e orientuar 

në përmbushjen e dy detyrave kryesore. E para është që 

secili shtet ta zhvillojë dhe transformojë bankën e vet 

qendrore në një institucion i cili në mënyrë të pavarur 

formulon dhe zbaton politikën monetare. Hulumtimet për 

ekonomitë në tranzicion vërtetojnë të gjeturat nga e mbarë 

bota që tregojnë se sa më e madhe të jetë pavarësia e 

bankës qendrore – përfshirë këtu të drejtën për të mos 

financuar qeverinë dhe të drejtën për të vendosur të 

pavarur shkallën e interesit - aq më i ulët do të jetë 

inflacioni si dhe aq më efikase do të jetë politika 

monetare. Të gjitha ekonomitë në tranzicion kanë vendosur 

instrumente dhe procedura bazë për realizimin e politikës 

monetare, megjithëse efikasiteti i tyre dallon nga shteti 

në shtet. Një detyrë edhe më komplekse është adresimi i 

dobësive të bankave komerciale. Duke iu përgjigjur kushteve 

fillestare si dhe zhvillimeve në fazat e hershme të 

tranzicionit, qasja e shteteve në reformimin e sistemit 
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bankar është bazuar ose në hyrjen në treg të bankave të 

reja, ose në rehabilitimin e bankave ekzistuese, ose (çfarë 

ka ndoshur zakonisht) kombinimin e të dyjave. 

Agjenda e reformimit të sistemit financiar përfshinë: 

∼ Kufizimin e aktivitetit të bankave shtetërore derisa të 

zhvillohet një sistem i ri apo paralel bankar privat; 

∼ Të gjitha qeveritë në tranzicion duhet të synojnë 

minimizimin e përfshirjes së tyre direkte apo indirekte 

në alokimin e resurseve. Në veçanti, shpëtimi nga 

falimentimi i bankave ka minuar kredibilitetin e 

reformave. Në vend të kësaj, qeveritë duhet të 

inkurajojnë bankat që të bazohen në kapacitetet e veta 

për të gjeneruar kapital; 

∼ Përshpejtimi i zhvillimit të institucioneve financiare 

jobankare, që është një pjesë thelbësore e çdo sistemi 

financiar, është i rëndësishëm për të gjitha ekonomitë në 

tranzicion. Për shembull, zhvillimi i tregjeve të 

kapitalit është thelbësor për ngritjen, financimin dhe 

përmirësimin e qeverisjes korporative të firmave. 

7.c Riformësimi i qeverisë 

Tranzicioni nga planifikimi në ekonomi të tregut, kërkon 

ribërje të funksioneve të qeverisë. Ridizajnimi apo 

riformësimi i qeverisë nënkupton që qeveria duhet menjëherë 

të tkurret dhe ta ndryshojë natyrën e aktivitetit të saj. 

Duke mos qenë më agjenti kryesor ekonomik në vend, ajo 

duhet të fokusohet në lehtësimin e aktiviteteve private.  
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Në shtetet në tranzicion detyra e ridefinimit të qeverisë 

duhet të përfshijë: së pari, roli i qeverisë në prodhimin 

dhe shpërndarjen e produkteve dhe shërbimeve duhet të 

tkurret në mënyrë dramatike. Intervenimi i shtetit 

justifikohet vetëm aty ku tregjet dështojnë – në fusha të 

tilla si mbrojtja, edukimi primar, ndërtimi i rrugëve 

rurale, dhe sigurimi i një shkallë të caktuar të sigurimit 

social – dhe atë vetëm deri në masën sa të përmirësojë 

funksionimin e tregut. Së dyti, qeveria duhet të ndalojë së 

kufizuari dhe së kontrolluari direkt aktivitetet komerciale 

private dhe të mos përfshihet në sektorin financiar. 

Mirëpo, qeveria duhet fokusuar në promovimin e stabilitetit 

makroekonomik dhe ofrimin e një ambienti institucional që 

përkrahë zhvillimin e sektorit privat dhe konkurencën. Në 

fund, në vend të ofrimit të garancioneve gjeneroze me 

qëllim të sigurimit të një standardi adekuat të jetesës për 

të gjithë, qeveritë duhet të kujdesen për rritjen e një 

përgjegjësie më të madhe personale për të ardhurat dhe 

mirëqenien. Ofrimi i mbrojtjes sociale është një funksion 

kyç i qeverisë në të gjitha ekonomitë, mirëpo në një 

ekonomi tregu duhet që - së paku, në parim - ky funksion të 

fokusohet kryesisht në grupet e rezikuara apo vulnerabile 

të shoqërisë të cilat kanë nevojë më shumë. 

Vet qeveria duhet të ristrukturohet në drejtimet si në 

vijim: 

Të reduktohet madhësia e saj. Në të gjitha ekonomitë, 

madhësia e qeverisë së saj varet drejtpërdrejt nga roli dhe 

funksioni që kryen në atë ekonomi. Në ekonomitë në 

tranzicion, sidoqoftë, rrethanat janë të tilla që ndoshta 

qeveritë e mëdha mund ta dëmtojnë performancën ekonomike, 
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pasi që shpenzimet e qeverisë, veçanërisht në nivele të 

larta, janë mjaft joefiçiente dhe, si rezultat, kjo mund të 

ngadalësoj rritjen ekonomike. Për më tepër, financimi i 

programeve të qeverisë është më i kushtueshëm dhe paraqet 

një rrezik më të madh për rritje të inflacionit. 

Të vendosen prioritete të reja të shpenzimeve. Në 

tranzicion, ndryshimet në rolin e qeverisë duhet të 

përcillen me zhvendosje në prioritetet e shpenzimeve. 

Qëllimi është që shpenzimet të bëhen në përputhje me 

detyrat e qeverisë që i takojnë brenda një ekonomie të 

tregut dhe në drejtim të rritjes ekonomike afatgjate. Në të 

vërtetë, hulumtimet mbështesin argumentin se shpenzimet e 

qeverisë mund të jenë më produktive dhe të promovojnë 

rritjen ekonomike atëhetë kur këto shpenzime targetojnë 

dështimet e tregut dhe përkrahin ngritjen dhe zhvillimit të 

sektorit privat. 

Të ndërtohen mekanizma të kontrollit më të mirë të 

shpenzimeve dhe menaxhimit të buxhetit. Në tranzicion 

buxheti bëhet një instrument i rëndësishëm i politikës 

ekonomike. Efikasiteti i tij në sigurimin e stabilitetit 

makroekonomik, implementimin e prioriteteve të reja të 

shpenzimeve, dhe promovimin e përdorimit efikas të parasë 

publike, varet nga menaxhimi i mirë i buxhetit dhe i 

kontrollit të shpenzimeve. Kjo kërkon shumë ndryshime 

komplekse institucionale dhe organizative edhe përtej 

reformimit të shërbimit civil. 

Dhe në fund, të përmirësohet politika dhe administrata 

tatimore. Përmirësimi i të hyrave nga tatimi në vendet në 

tranzicion varet nga reformimi i strukturës dhe i 
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përmbajtjes së tatimeve, si dhe nga mbledhja më efikase e 

të hyrave. Aspekti i parë, dizajnimi më i mirë i tatimeve, 

do të jetë faktor esencial në grumbullimin më të madh dhe 

më të parashikueshëm të të hyrave, duke minimizuar kështu 

çrregullimet dhe duke mënjanuar rritjet e mëdha në normat e 

tatimit dhe ndryshimet e shpeshta në legjislacion. Detyra 

kryesore është të kufizohen në mënyrë strikte rastet e 

lirimit nga tatimi dhe të eliminohen diferencat sektoriale 

në normat e tatimeve. Administrimi i përmirësuar tatimor 

është shtylla e dytë e një strategjie efektive e të hyrave. 
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8. Privatizimi dhe transformimi i pronës17 

Në thelb të tranzicionit gjendet ndryshimi në insentiva, ku 

më të rëndësishmet janë insentivat për menaxherët e 

ndërmarrjeve. Menaxherët në ekonomitë socialiste u 

ballafaquan me insentiva defektuoze të cilat çuan në 

performancë të dobët të ndërmarrjes. Tranzicioni kërkon 

ndryshime të cilat sjellin me vete disciplinë financiare, 

rrisin hyrjen e bizneseve të reja në treg, trasojnë rrugën 

për daljen nga tregu të firmave pa shanse për sukses, si 

dhe rrisin konkurrencën. Këto ndryshime nxisin 

ristrukturimin e nevojshëm, edhe në ndërmarrjet shtetërore. 

Ndryshimi i pronësisë në pronësi private poashtu i 

rëndësishëm. Me  liberalizimin ekonomi, qeveritë nuk munden 

të kontrollojnë pafundësisht ekonominë që pëspn ndryshime 

të vazhdueshme. Decentralizimi i pronësisë është mënyra më 

e mirë për të rritur konkurrencën dhe për të përmirësuar 

performancën. 

Ekzistojnë dy mënyra për të lëvizur drejt një ekonomie të 

dominuar nga sektori privat: përmes privatizimit të aseteve 

ekzistuese të shtetit dhe përmes hyrjes në treg të 

bizneseve të reja private. Të dyja këto janë të 

rëndësishme. Firmat e reja private, të nxitura nga 

liberalizimi, sigurojnë kthim të shpejtë të investimeve dhe 

si të pavarura mund të arrijnë sukses të madh; mirëpo 

përqindja e madhe e aseteve shtetërore në ekonomitë në 

tranzicion e bënë të pashmangshëm privatizimin. 

                                                
17The International Bank for Reconstruction and Development / The Ëorld 
Bank (1996).The Ëorld Development Report: From Plan to Market. Oxford: 
Oxford University Press. 
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Pyetja nuk është thjesht sa prej aseteve të privatizohen, 

por më e rëndësishme është si dhe kur të bëhet privatizimi. 

Të gjitha shtetet në tranzicion ballafaqohen me dilemën se 

privatizimi i kryer në mënyrë jo të duhur mund të sjellë 

rezultate negative. A është atëherë, privatizimi “i keq” 

opsion më mirë se sa mosprivatizimi? Nuk ka një përgjigje 

të thjeshtë sa i përket kësaj pyetje, mirëpo, kjo varet nga 

fuqia e shtetit dhe kapaciteti i institucioneve të tij 

administrative. Ndër të tjera, kjo dilemë nuk ngritet 

gjithmonë: asetet më të vogla privatizohen lehtë, dhe 

rezultatet në përgjithësi janë të mira. Mirëpo privatizimet 

e mëdha janë më problematike në të dyja rastet, si kur 

flasim për “kur” dhe “si” të privatizohen këto asete.  

Privatizmi i ndërmarrjeve të mëdha dhe të mesme është 

treguar shumë më i komplikuar se sa që është menduar 

fillimisht. Politikëbërësit duhet të marrin për bazë 

qëllimet komplekse, e shpesh kundërthënëse, të 

privatizimit, të plotësojnë nevojat e një numri të madh të 

aktorëve ekonomik, dhe të ballafaqohen me vështirësitë 

administrative të privatizimit të mijëra firmave në një 

periudhë relativisht të shkurtë kohore, ku tregjet e 

funksionale të kapitalit mungojnë. Qasjet në privatizim 

janë të shumta duke filluar nga përpjekjet e mëdha të 

shitjes së aseteve pronarëve strategjikë, pastaj te 

blerësit e brendshëm, e deri te programet inovative vauçer 

(ang. voucher). Këto përpjekje shpesh janë plotësuar me 

programe ekstensive të kompensimit/restitucionit të 

pronarëve legjitim pronat e të cilëve u janë marrë nga 

regjimi i kaluar socialist, si dhe programet më të vogla të 

shndërrimit të borxhit në ekuitet apo aksione (ang. debt-
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equity conversion), apo edhe të shitjes publike të 

aksioneve në tregjet e reja të aksioneve. 

Secila qasje e privatizimit nënkupton kompromise (ang. 

trade-offs) në dëm të qëllimeve të ndryshme të privatzimit 

(tabela më poshtë). Shtetet që kryejnë privatizimin synojnë 

shumë gjëra me këtë proces: të rrisin efiçiencën e 

përdorimit të asetit duke përmirësuar qeverisjen 

korporative; të depolitizojnë firmat me anë të ndërprerjes 

të lidhjeve me shtetin; të lëvizin shpejt në krijimin e 

pronarëve të cilët do të mbështesnin reformat e 

mëtutjeshme; të rrisin qasjen e firmave në kapital dhe 

ekspertizë; të rrisin të hyrat e shtetit; dhe të sigurojnë 

një shpërndarje të drejtë të përfitimeve. 

Tabela 5: Qëllimet dhe metodat e privatizimit të 

ndërmarrjeve të mëdha 

Metodat 

Qëllimet 

Qeverisje 
më të mirë 
korporative 

Shpejtësi 
dhe 

fizibilitet 

Qasje më 
të mirë në 
kapital 

dhe 
shkathtësi 

Të hyra 
më të 
mëdha 
për 

qeverinë 

Drejtësi më 
të madhe në 
shpërndarje 

Shitja 
pronarëve 
të jashtëm 

+ - + + - 

Blerja nga 
menaxhmenti 

dhe 
punëtorët 

- + - - - 

Privatizimi 
masiv (me 
kuponë) 

? + ? - + 

Privatizimi 
spontan ? ? - - - 

Tabela paraqet vetëm një pasqyrë të pjesshme të metodave 

dhe impaktit që kanë në arritjen e qëllimeve të 



 103 

parashtruara nga politikëbërja. Një qëllim tjetër 

fundamental për vendet në tranzicion është ndërtimi i 

institucioneve të qëndrueshme. Privatizimi mund të nxisë 

zhvillimin e institucioneve të tilla vitale sikur që janë 

tregjet e kapitalit, sistemet ligjore, dhe profesionet e 

lidhura me biznesin. Njëjtë, secila qasje ndaj privatizimit 

nxitë një proces kompleks të ndryshimeve institucionale dhe 

pronësore, rezultatet afatgjata të të cilit mund të 

dallojnë në mënyrë të konsiderueshme nga ajo çfarë vërejmë 

në afat të shkurtë. 

8.a Dimensioni teorik18 

Historikisht, NSH-të ishin krijuar për të realizuar disa 

qëllime: sigurimin e kontrollit politik të prodhimit, 

pastaj furnizimin më të mirë me të mira publike, ofrimin e 

mënyrave më efikase të trajtimit të eksternaliteteve, 

nxitjen e zhvillimit ekonomik në mungesë të tregjeve 

“funksionale”, garantimin e punësimit të plotë, si dhe 

shpërndarje të barabartë të të ardhurave. Megjithatë 

performanca ekonomike e shumë NSH-ve ka qenë zhgënjyese, 

dhe që nga vitet tetëdhjetë, privatizimi ka filluar të 

avokohet si një mjet i konstituimit dhe qartësimit të të 

drejtave të pronësore, duke ofruar insentiva ekonomike, dhe 

duke stimuluar performancë superiore ekonomike të firmave 

dhe ekonomive në tërësi. 

Një argument pro privatizimit ishte që firmat në 

planifikimin qendror ishin të mëdha, prandaj zbërthimi dhe 

                                                
18Estrin, S., Hanousek, J. Kočenda, E., and Svejnar, J. (2009).The 
Effects of Privatization and Ownership in Transition Economies.Journal 
of Economic Literature 47(3): 1–30. 
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shitja e pjesëve përbërëse të tyre (ang. divestitures), e 

kombinuar me privatizimin, përbënin një mënyrë të 

dëshirueshme për të përmirësuar perfomancën korporative. 

Një argument tjetër pro privatizimit theksonte faktin që 

objektivat e imponuara në NSH nga shteti si pronar jo 

domosdoshmërisht ishin konsistente me maksimizimin e 

fitimit. Politizimi i vendimmarrjes në ndërmarrje po ashtu 

mund t’i nënshtronte firmat ndaj lobimit si dhe u krijonte 

hapësirë grupeve të interesit të kanalizon interesat e tyre 

në përfitime të njëanshme (ang. rent seeking).  

Edhe nëse shteti si pronar synon të maksimizojë fitimin e 

NSH-së, problemet e qeverisjes korporative prapë mund të 

çojnë drejt një performancë të dobët të kësaj të fundit. 

Pronësia private mund të vendosë kufizime efikase në 

sjelljet diskrecionale të menaxherëve përmes insentivave të 

fuqishme për menaxherët. Megjithëse në rast se pronësia 

shpërndahet, kjo krijon një problem në vete të qeverisjes 

koorporative. Monitorimi i dobët i menaxherëve nga shteti 

dhe mungesa e kufizimeve të jashtme shpesh u mundësonte 

menaxherëve të NSH-ve të fitojnë diskrecion dhe të ndjekin 

qëlimet që vet i kishin vendosur. 

8.b Shtrirja dhe metodat e privatizimit 

Fakti që shteti kishte në pronësi gati çdo firmë 

industriale në ekonomitë socialiste, ngriti dilemën në 

lidhje me atë se sa duhet të privatizohet, me cilat metoda, 

dhe me çfarë shpejtësie. Në praktikë, shumica e shteteve 

vendosën të privatizojnë një numër të madh të firmave me 

shpejtësi të madhe, dhe për këtë arsye, u detyruan të jenë 

sa më inovative në metodat e privatizimit me qëllim të 
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adresimit të problemeve që rezultonin nga shkallës e gjerë 

e privatizimit, si dhe presionit politik që kjo të bëhet sa 

më shpejt. Disa studiues kanë sugjeruar që mangësitë në 

disa nga këto metoda të reja të privatizimit, veçanërisht 

përdorimi i gjerë i metodës së privatizimit “në masë” - ku 

aksionet u shpërndahen popullsisë së gjerë në vlerën e tyre 

nominale - mund të sqarojnë mosuksesin fillestar të 

privatizimit. 

Argumentet pro privatizimit të shpejtë ishin që (1) 

liberalizimi i çmimeve dhe reformat tjera nuk do të ofronin 

insentiva të mjaftueshme për NSH-të që të ristrukturohen 

dhe të bëhen konkurruese, (2) shteti nuk do të jetë në 

gjendje t’i rezistoj tundimit për të intervenuar në NSH, 

dhe (3) menaxherët (dhe/ose punëtorët) do të 

dekapitalizonin firmat në mungesë të definimit të shpejtë 

të të drejtave pronësore. Për dallim nga kjo, studiues të 

tjerë pohuan që është dashur të bëhet privatizimi gradual 

për shkak se reagimi i ashpër politik për privatizimin e 

shpejtë të të gjitha firmave do të ishte i papërballueshëm. 

Në veçanti, argumenti kryesor për gradualizëm ishte që kjo 

qasje lejon qeverinë të ndjekë një strategji e cila e bën 

të mundur që sa më pak punëtorë (që për politikanin janë 

votues) të largohen menjëherë nga puna, dhe se qasja 

graduale do të zvogëlonte pasiguritë. Megjithatë, faktet 

empirike tregojnë që në shumicën e shteteve privatizimi nuk 

ka sjellë zvogëlim në punësim. 

Përdorimi i privatizimit masiv me të vërtetë ka çuar drejt 

një rritjeje të jashtëzakonshme të sektorit privat. 

Megjithatë, kjo arritje nuk duhet të fshehë dyshimet mbi 

cilësinë e privatizimit të kryer. Privatizimi masiv çoi në 
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struktura të pronësisë të cilat fillimisht ishin shumë të 

shpërndara, sepse të gjithë popullsisë të moshës madhore, 

apo të gjithë stafit të brendshëm të secilës firmë, u ishin 

ndarë kuponë (apo vauçer) më të cilët do të blenin aksionet 

e kompanisë. Privatizimi në masë po ashtu thuhej që pengon 

qeverisje efikase korporative, veçanërisht kur “zingjirë të 

gjatë të agjentëve” ishin krijuar me daljen në skenë të 

ndërmjetësuesve financiarë që mbanin kupona privatizimi. Me 

gjasë, ajo po ashtu mund të pengojë edhe zhvillimin e 

tregjeve sekondare të kapitalit. 

8.c Efektet e privatizimit 

Analiza e efekteve të privatizimit është dydimensionale: së 

pari, në vlerësimin efekteve të privatizimit në rritjen e 

performancës makroekonomike; së dyti, në vlerësimin e 

efekteve të privatizimit në performancën e firmave. 

Studimet makroekonomike tregojnë që privatizimi, 

veçanërisht kur shoqërohet me reforma komplementare, mund 

të ketë efekt pozitiv në nivelin e autputit agregat apo 

rritjen ekonomike. Mirëpo efekti është i paqartë kur 

analizojmë lidhjen më mes të autputit agregat apo rritjes 

ekonomike me shpejtësisë me të cilën është kryer 

privatizimi, apo edhe me efektin e pronësisë së shpërndarë 

kundrejt asaj të koncentruar. 

Në vlerësimin e mikroefekteve të privatizimit, apo efekteve 

në nivel të firmës, studiuesit fokusohen në Produktivitetin 

Total të Faktorëve (ang. Total Factor Productivity) dhe 

rritjen e tij, pastaj në nivelin dhe rritjen e 

profitabilitetit, si dhe në rritjen dhe nivelin e të 
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hyrave. Këto ndikime do të prezentohen shkurt. Për më 

tepër, më poshtë do të diskutohen të gjeturat kryesore të 

studimeve që kanë të bëjnë me ndikimin e privatizimit në 

produktivitetin e fuqisë punëtore, pastaj në punësim, 

rroga, dhe në indikatorët e tjerë të performancës.  

Efiçienca produktive, ose produktiviteti total i faktorëve, 

është me interes për t’u diskutuar pasiqë, një nga arsyet 

themelore që solli deri te shembja e ekonomive socialiste 

ishte paaftësia e tyre për inovuar dhe për të bërë progres 

teknologjik. Planifikuesit qëndrorë ishin në gjendje të 

mobilizonin fuqinë punëtore dhe kapitalin përmes punësimit 

të obligueshëm dhe shkallës së lartë të investimeve, mirëpo 

ata kishin vështirësi të rrisin sasinë e autputit që NSH-të 

gjeneronin nga inputi i dhënë. Si rezultat i kësaj, 

pritshmëritë kanë qënë që gjatë tranzicionit firmat do të 

rritnin PTF-në e tyre. 

Ndërsa sa i përket ndikimit të privatizimit në nivelin apo 

shkallën e PTF-së, studimet tregojnë se, në Europën 

Qëndrore Lindore, efekti i përgjithshëm është në masë të 

madhe pozitiv, si në ditët e para të tranzicionit, ashtu 

edhe gjatë periudhave të mëvonshme të tranzicionit. Mirëpo 

efekti i privatizimit për në NSH-të me pronarë vendorë 

është kuantitativisht më i vogël se sa për NSH-të me 

pronarë të huaj, dhe është më i madh në periudhën e 

mëvoshme se sa në atë fillestare të tranzicionit. Në ish 

entitetet e BRSS-së, privatizimi i NSH-ve nga pronarët e 

huaj prodhon një efekt pozitiv apo statistikisht 

insignifikant, derisa privatizimi i NSH-ve nga pronarët 

vendorë prodhon një efekt negativ apo statistikisht 

insignifikant. Në të shumtën e rasteve, efekti i 
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përllogaritur ekonomik është më i vogël në ish entitetet e 

BRSS-së sesa Europën Qëndrore Lindore. Në përgjithësi, 

efekti në PTF i privatizimit nga pronarët vendorë është më 

i dobët se ai nga pronarët e huaj, dhe për më tepër, në 

rastin e fundit, PTF merr më shumë kohë për t’u stabilizuar 

dhe rritur, dhe, në ish entitetet e BRSS-së efekti ka qenë 

negativ apo statistikisht josignifikant. 

Koncentrimi i pronësisë në NSH-në e privatizuar është i 

rëndësishëm për rritjen e PTF-së. Kur pjesëmarrja e 

pronësisë private është dominante në NSH-në e privatizuar, 

kjo ka kryesisht efekte pozitive në nivelin e PTF. Efekti i 

përgjithshëm pozitiv në PTF përsëri lidhet kryesisht me 

NSH-të ku prona private është e dominuar nga pronarët e 

huaj. Edhe për investotorët vendor me pjesëmarrje mbi 50 

për qind në pronësinë e NSH-së, efekti në PTF është pozitiv 

mirëpo madhësia e efektit është më e vogël se sa kur 

pronësia private e NSH-së së privatizuar është e dominuar 

nga investitorët e jashtëm. Studimet që bëjnë dallimin mes 

NSH-ve të privatizuara dhe firmave private të krijuara 

rishtas, sugjerojnë që firmat e reja janë më produktive, 

apo së paku po aq produktive, sa NSH-të e privatizuara nga 

pronarët vendorë. Efekti në nivelin e PTF në NSH-të e 

privatizuara nga stafi i brendshëm (menaxhmenti apo 

punëtorët e NSH-së) kryesisht është statistikisht 

josignifikant. Përllogaritjet e efekteve të privatizimit në 

rritjen PTF sugjerojnë që në Europën Qëndrore Lindore 

privatizimi ka pasur një efekt pozitiv në normën e 

ndryshimit të PTF-së, veçanërisht në periudhat e hershme të 

tranzicionit, dhe që ai efekt zhduket në fazat e mëvonshme 

të procesit. 
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Profitabiliteti është një indikator i rëndësishëm i 

performancës së firmave, megjithëse në ekonomitë në 

tranzicion, si në shumë vende në zhvillim, firmat kanë 

tendencë t’i nënraportojnë fitimet me qëllim të shmangies 

së tatimeve. Në të njëjtën kohë, profitabiliteti mund të 

pasqyrojë fuqinë e tregut të firmës si dhe efiçiencën e saj 

teknike. 

Efekti i pronësisë mbi profitabilitetin e firmës më së 

shumti është analizuar për vendet Europës Qëndrore Lindore. 

Në këto vende ndikimi i privatizimit në nivelin e 

profitabilitet prodhon ose efekt të vogël pozitiv ose efekt 

statistikisht josignifikant pa marrë parasysh nëse NSH-ja 

është privatizuar nga investotorë të huaj apo vendor. Në 

anën tjetër, efekti i privatizimit në normën e rritjes së 

profitabilitetit është statistikisht josignifikant edhe kur 

NSH-ja është privatizuar nga investitorë të huaj privat 

ashtu edhe nga ata vendorë. Të njëjtat rezultate janë 

evidentuar edhe sa i përket normës apo nivelit të rritjes 

së profitabilitetit. Në rastet kur është dokumentuar që 

privatizimi ka efekt pozitiv në profitabilitet, ky efekt 

dallon varësisht nga lloji i pronësisë: përderisa, pronësia 

e koncentruar vendore private, pronësia menaxheriale, dhe 

në një masë më të vogël edhe pronësia e huaj, kanë një 

tendencë të kenë efekt pozitiv në profitabilitet. Përderisa 

në rastet kur qeveria mbanë aksione të arta (të cilat i 

sigurojnë shtetit mbivotim në raport me pronarët e 

aksioneve të tjera) apo kur pronësia është e koncentruar 

tek punëtorët, duket të mos jenë të lidhura me 

profitabilitetitn.  



 110 

Efekti i privatizimit në nivelin e të hyrave të firmave 

është në përgjithësi konstant dhe pozitiv. Ky raport tregon 

efektin e privatizimit në shkallën e operacioneve apo 

aktiviteteve të firmës. Për Europën Qëndrore Lindore, 

efekti i privatizimit në rritjen e të hyrave është konstant 

pozitiv, sidomos në rastet kur NSH-të janë privatizuar nga 

pronarë të huaj. Efekti është më i madh në periudhat e 

hershme të transformimit, përderisa efekti bie në periudhat 

e mëvonshme. Krejt e kundërta është me privatizuesit 

vendor, ku efekti në të hyra është statistikisht jo-

signifikant. Në përgjithësi, studimet për vendet e Europës 

Qëndrore Lindore dhe ato të ish-bashkimit Sovjetik japin 

indikacione që privatizimi ka tendencë të ketë efekt 

pozitiv në shkallën e operacioneve apo veprimtarive të 

firmave, ndërsa studimet e efektit të pronësisë private në 

normën e ndryshimit të shkallës së operacioneve sugjerojnë 

që ky efekt nuk është statistikisht signifikant përveç në 

ca lloje të caktuara të pronësisë. 

Matjet e efektit të privatizimit në produktivitetin e 

fuqisë punëtore janë të ngjashme me rezultatet e PTF-së —

efekti i privatizimit është kryesisht pozitiv apo 

statistikisht josignifikant. Si në rastin e PTF-së, 

pronësia e huaj dhe pronësia e koncentruar konsiderohen të 

kenë një efekt pozitiv apo statistikisht josignifikant, 

derisa efektet e pronësisë së NSH-së nga stafi i brendshëm 

janë kryesisht statistikisht josignifikante. 

Efekti i privatizimit në punësim, ashtu si efektet në të 

hyra, është indikator që reflekton në ristrukturimin i cili 

vjen si rezultat i privatizimit të NSH-së. Sa u përket 

efekteve të privatizimit në punësim, gjetjet tregojnë që ka 
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një tendencë që firmat e privatizuara, veçanërisht ato me 

pronarë të huaj, të rrisin ose së paku të mos e ndryshojnë 

nivelin e punësimit. Në përgjithësi, pronësia dhe kontrolli 

nga të brendshmit (privatizimi nga punëtorët dhe 

menaxhmenti i NSH-së) nuk kanë efekt statistikisht 

signifikant në punësim. 

Studimet e efekteve të llojit të pronësisë mbi pagat 

zbulojnë që pronësia shtetërore është e lidhur me paga më 

të ulëta në vende si Rusia dhe ish Çekosllovakia, mirëpo jo 

në vendet e tjera si në rastin e Polonisë. Në Rusi, ku në 

vitet 1990, firmat kishin prirje t’u kishin borxhe 

punëtorëve të tyre (pra mos t’ua paguanin pagat), NSH-të 

kishin prirje të ballafaqoheshin me më shumë vonesa të 

pagimit të borxheve se sa firmat me pronësi private - 

vendore ose të huaj – pastaj me pronësi të përzier, si dhe 

në fund edhe në krahasim me firmat e reja. 

Studimet që kanë analizuar efektin e privatizimit në 

variabla të tjera të varura, tregojnë që (1) privatizimi 

rezulton në eksporte më të larta dhe efiçiencë më të madhe. 

Ky rezultat evidentohet nëse lidhja në mes të privatizimit 

dhe performancës eksportuese matet me koston e inputeve në 

raport me shitjet, me Q-në e Tobinit (ang. Tobin Q), dhe 

shkallën e kufizimeve të buta buxhetore. (2) Privatizimi 

nga investitorët e huaj çon drejt ristrukturimit më të madh 

dhe shitjes së aseteve, probabilitet më të madh të pagesës 

së dividendave, dhe mundësisë më të vogël të dështimeve në 

pagesën të borxheve.  
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8.d Privatizimi në Kosovë19 

8.d.1 Hyrje 

Privatizimit në Kosovë është formësuar nga kushtet 

specifike në të cilën është gjindur Kosova në periudhën e 

pasluftës. Specifika e parë lidhet me variantin e 

socializmit të adaptuar në Jugosllavi, të ashtuquajturin 

socializëm të tregut, derisa i dyti grup i specifikave 

është më shumë i natyrës politike. Sa i përket të parit, në 

masë të madhe të kufizuar në ish-Jugosllavi, socializmi i 

tregut karakterizohej me një sistem i paqartë të të 

drejtave pronësore i shoqëruar me pronën shoqërore dhe vet-

qeverisjen e punëtorëve. 20  Milica Uvalić në librin e saj 

Serbia's Transition - Towards a Better Future (2010; fq. 

15, 20, 29; Palgrave Macmillan) shpjegon kompleksitetin e 

sistemit të të drejtave pronësore: 

Në vitin 1950, “prona shoqërore” ishte prezantuar si  

“pasuri e gjithë shoqërisë”, duke zëvendësuar 

konceptet tradicionale të pronës shtetërore. “Prona 

shoqërore” u dha ndërmarrjeve vetëm të drejtën e 

përdorimit të aseteve në pronësi shoqërore dhe të 

përvetësimit të të ardhurave (usus dhe usus fructus), 

mirëpo jo të drejta të plota pronësore. 

Ajo sqaron më tutje se: 
                                                
19 Gashi, P. (2017). Trade and Industrial Development in Kosovo.In 
Osbild, R. and Bartlett, W. (eds.).West Balkan on the Way to Europe: 
Selected Economic and Social Issues from Six Countries. Heidelberg: 
Springer Verlag.   
20 Vet-qeverisja e punëtorëve nënkuptonte pjesëmarrje të punëtorëve në 
procesin e vendimmarrjes së ndërmarrjes, drejtëpërdrejtë përmes kuvendit 
të përgjithshëm të punëtorëve ashtu edhe përmes përfaqësuesve në 
këshillat e punëtorëve. 
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Edhe pse ndërmarrjeve jugosllave asnjëherë nuk iu 

dhanë të drejta të plota pronësore, sistemi i 

vetëqeverisjes u siguroi punëtorëve të drejta të gjera 

në vendimmarrje, deri në atë masë sa që shumë punëtorë 

u ndjenë si pronarë të vërtetë të firmave të tyre. 

Për më tepër, 

Nuk kishte ndarje të qartë të të drejtave pronësore në 

mes të shtetit dhe firmës. Edhe pse firma formalisht 

kishte të drejtën në të hyrat e gjeneruara nga 

kapitali në pronësi shoqërore, shteti mbeti përgjegjës 

për “rregullat e lojës”. 

Thënë thjesht, punëtorëve të NSH-ve sistemi u siguronte të 

drejta menaxheriale si dhe pjesëmarrje të qartë dhe të 

drejtëpërdrejtë në operacionet dhe zhvillimin e ndërmarrjes 

në të cilën ishin punësuar. Sidoqoftë, as punëtorët, e as 

vet NSH-ja, të cilat ata e menaxhonin, nuk ishin pronarë, 

por vetëm shfrytëzues të aseteve në zotërim të NSH-së, 

p.sh. toka, ndërtesat dhe pajisjet. Me fjalë të tjera, 

këshillat e punëtorëve të NSH-ve mbanin të drejtën për të 

operuar me NSH-të, por jo të jenë pronarë të tyre.  

Prona shoqërore, në kombinim me vetëqeverisjen e punëtorëve 

ngriti probleme të theksuara sa i përket privatizimit në të 

gjitha entitetet e ish Jugollavisë. Pyetja kritike ishte si 

në vijim: derisa ndërmarrjet ishin në pronësi të “të 

gjithëve dhe të askujt’, kush e kishte autoritetin që, së 

pari, t’i shesë – shteti, ndërmarrja, apo punëtorët e 

punësuar? – dhe, së dyti, kujt i takonin të hyrat nga 

privatizimi? Përveç kësaj, në rastin e Kosovës, një 
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dimension tjetër i dha edhe një komplikim më tepër çështjes 

së pronësisë: kush ishte i autorizuar të privatizojë NSH-të 

në Kosovë kur kjo ishte një protektorat ndërkombëtar 

ligjërisht e lidhur ende me Serbinë. Pas vonesave të 

shumta, u propozuan zgjidhjet si në vijim: së pari, e 

drejta për të administruar dhe shitur asetet e NSH-ve në 

Kosovë i ishte dhënë Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit 

(AKM). AKM ishte themeluar si një organ i pavarur i 

autorizuar, mes tjerash, të “administrojë NSH-të në 

mirëbesim për pronarët e tyre” dhe “të kryejë aktivitetet e 

nevojshme për të ruajtur apo rritur vlerën, qëndrueshmërinë 

ekonomike, dhe qeverisjen e NSH-ve”. Me shpalljen e 

pavarësisë, AKM u transformua në Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit (AKP), me një mandat pak a shumë të njëjtë. Së 

dyti, të ardhurat për secilën NSH do të vendoseshin në fond 

të mirëbesimit; 20 për qind nga fitimet do t’u jepeshin ish 

punëtorëve 21  derisa pjesa tjetër do të përdorej për t’i 

adresuar kërkesat e kreditorëve. 22  Gjatë kohës së AKM-së, 

ishte mjaftë i paqartë fati i fondeve pasi të kryheshin 

pagesat – fondet tepricë dhe ato të mbetura, pra të atyre 

mhjeteve financiare që mbesin pasi që punëtorët të jenë 

paguar dhe kërkesat e kreditorëve të jenë shqyrtuar. Me 

legislacionin në fuqi, fondet e mbetura transferohen në 

buxhetin e vendit për projekte zhvillimore.  

Siç u theksua edhe më parë, kanë ekzistuar edhe disa 

çështje politike për t’u marrë parasysh në lidhje me 

                                                
21 Rregulli i 20 për qind nuk është vendosur për të kompenzuar humbjen e 
të drejtave pronësore të punëtorëve, mirëpo për të kompensuar të 
drejten e tyre menaxheriale në NSH. 
22 Një përqindje e të ardhurave të gjeneruara nga shitjet e aseteve do 
të shkojë për mbajtjen e aktiviteteve të Agjencisë. Momentalisht kjo 
përqindje është e përcaktuar në 5 për qind. 
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procesin e privatizimit në Kosovë. Së pari, me qëllim të 

shmangjes së asaj se çka i përket kujt (nëse është pronë e 

Kosovës apo Serbisë), është vendosur që Agjencia do të 

administronte pronën e NSH-ve brenda kufijve të Kosovës, në 

vend se të thuhet që Agjencia administron pronën e Kosovës. 

Kjo do të thotë që Agjencia administron çdo pronë të NSH-së 

në Kosovë, pa marrë parasysh nëse NSH-ja është themeluar në 

Kosovë apo nëse asetet i takojnë një NSH-je të themeluar 

diku tjetër në ish-entitetet jugosllave. Në kundërshtim me 

standardin e fundit, i njëjti legjislacion e bën 

përgjegjëse Agjencisë për administrimin e pronës së NSH-ve 

të Kosovës jashtë shtetit. Së dyti, Agjencia jep me qira, 

apo më saktë është të thuhet “shet me qira” asete për 99 

vjet në vend se t’i shesë ato. Kjo pasi që, edhe përkundër 

qiradhënies, pronari i ri përfiton të drejta të plota 

pronësore mbi asetin, edhe pse këto të drejta janë të 

limituara në kohë. Legjislacioni i mundëson posedimin dhe 

përdorimin e pronës si dhe bartjen e lirë të pronës tek 

pala e tretë, megjithëse përcaktohet që afati i qirasë mund 

të zgjatet vetëm me amandamentimin e legjislacionit 

ekzistues. Në fund, ekzistonte frika tek institucionet 

ndërkombëtare në Kosovë që zyrtarët/institucionet e Kosovës 

nuk do t’u japin trajtim të drejtë kërkesave kreditore nga 

komuniteti serb në Kosovë apo atyre që vijnë nga Serbia. 

Për të dhënë garancitë e nevojshme, ligji parasheh që: a) 

asnjë shërndarje nga të ardhurat e fondit në mirëbesim nuk 

do të bëhet para se kërkesat kreditore të jenë adresuar; b) 

është themeluar Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme - 

fillimisht vetëm me përbërje të huaj të gjykatësve, e tani 

të përzier - mekanizmi i vetëm ligjor që mbulon 

privatizimin në Kosovë, e cila ka jurisdiksionin primar për 

të vendosur për kërkesat kreditore dhe kërkesat e tjera 
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kundër NSH-ve ose Agjencisë; dhe, c) është obliguar 

Agjencia të bëjë nënkontraktimin e procesit të likuidimit 

te një palë e tretë e jashtme. 

Nevoja për të bërë korigjimin e procesit të privatizimit në 

Kosovë me qëllim të adresimit të specifikave të vendit, e 

ka vonuar procesin në substancialisht. Është dashur gati dy 

vjet pas themelimit të AKM që të fillohet me intensitet të 

plotë procesi i privatizimit në Kosovë. Para rregullimit të 

këtyre detajeve, Departamenti i Tregtisë dhe Industrisë – 

mekanizëm i strukturave të përkohshme administrative në 

Kosovë - kishte propozuar një formë alternative të 

privatizimit, që ishte komercializimi. Ky ishte një proces 

ku NSH-të thjesht u jepeshin me qira investitorëve për 

dhjetë vjet. Një pjesë e madhe e strukturës së procesit të 

komercializimit më vonë është kopjuar në procesin e 

privatizimit, megjithëse në rastin e parë të drejtat 

pronësore nuk ishin përfshirë në marrëveshje, dhe 

investitorët nuk kishin përfituar të drejtën e bartjes së 

pronës apo vendosjes së ndonjë barre apo përgjegjësie mbi 

ndërmarrjen e komercializuar. Dhjetë NSH janë dhënë me 

qira, pa ndonjë rezultat të theksuar. Sapo procesi i 

privatizimit filloi, të njëjtat NSH iu nënshtruan një 

procesi të plotë të transformimit pronësor të tyre.            

8.d.2 Metodat 

AKM ka adoptuar metodën e shitjes direkte për të 

privatizuar asetet në Kosovë. Ajo ka kryer procesin e 

privatizimit përmes të ashtuquajturës metodë spin-off. Kjo 

e fundit vjen në dy variante, që janë spin-off i thjeshtë 

dhe special. Dallimi mes këtyre dy metodave është në 
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zotimet që marrin pronarët e rinj për një periudhë të 

caktuar kohore, zakonisht mes dy dhe pesë vjetësh. 

Përderisa e para nuk vendos kushte mbi pronarët e rinj, kjo 

e fundit mund të kërkojë nga pronari i ri që të mbajë 

aktivitetin e vjetër të NSH-së, të kryejë investime të 

caktuara, të mbajë nivel të caktuar të punësimit, e kështu 

me radhë. Në secilin rast, përmes procesit spin-off, 

Agjencia i bën bashkë të gjitha apo një pjesë të aseteve të 

qëndrueshme të një NSH-je dhe i bartë ato në një kompani të 

re (new co) me përgjegjësi të kufizuar. Kjo e fundit 

trashëgon të drejtat dhe interesat e aseteve të NSH-së së 

vjetër, mirëpo nuk i bartë edhe përgjegjësitë për detyrimet 

apo kërkesat ndaj NSH-së. Detyrimet do të mbesin me NSH-në 

e vjetër, e cila vazhdon të ekzistojë ligjërisht. Agjencia 

pastaj u shet investitorëve privatë aksionet e kompanisë së 

re përmes një tenderi të hapur. Të ardhurat nga shitja 

transferohen në fondin e mirëbesimit për të adresuar 

zotimet e Agjencisë si përgjegjëse për administrimin e 

aseteve të kësaj NSH-je (p.sh. t’i adresojë kërkesat 

kreditore ndaj kësaj NSH-je) siç është e përcaktuar në 

legjislacion. 

Derisa asetet më me potencial për sukses i nënshtrohen 

procesit të spin-off, ato pa gjasa për mbijetesë, i 

nënshtrohen likuidimit vullnetar. Agjencia ka filluar 

procesin e likuidimit aty ku ka konsideruar që ky i fundit 

është në interes të ruajtjes së vlerës së mbetur të NSH-ve 

jofunksionale dhe për të mbrojtur interesin e kreditorëve 

në një NSH.  
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8.d.3 Gjendja e përgjithshme e procesit 

Në vijim jepet një pasqyrë e procesit të privatizimit në 

Kosovë: rreth 520 NSH i janë nënshtruar procesit të 

privatizimit në Kosovë me mbi 3,000 asete. Këto NSH 

përfshijnë një spektër të gjerë të sektorit industrial, 

kryesisht prodhues. Rreth 460 NSH janë në proces të 

likuidimit, derisa procesi i likuidimit është finalizuar 

vetëm për një numër shumë të vogël të NSH-ve. Deri më tani, 

më pak se 50 për qind të aseteve janë shitur ose përmes 

procedurës spin-off, ose përmes likuidimit vullnetar. Mbi 

750 kompani të reja (new co) janë themeluar dhe shitur 

përmes metodës spin-off, prej të cilave 26 janë themeluar 

përmes spin-off special (disa nga to ende monitorohen nga 

Agjencia). Pjesa tjetër, d.m.th. rreth 530 asete, janë 

shitur përmes procesit të likuidimit.   

Ende janë mbi 1,700 asete të cilat do t’i nënshtrohen 

procesit të shitjes. Megjithatë, në një dekadë e gjysmë 

asetet më të mira të ish NSH-ve në përgjithësi u janë 

shitur investitorëve vendorë dhe atyre të huaj apo nga 

Diaspora. Një pjesë mjaft e madhe e tokës së kooperativave 

ende mbetet e patrajtuar (rreth 23,000Ha), derisa ende 

ekzistojnë disa kapacitete minerare dhe dhe kapacitete të 

rënsësishme në sektorët të tjerë që presin privatizimin. 

Të hyrat totale nga privatizimi në Kosovë llogariten diku 

rreth €660 Milion, derisa kostoja totale e procesit që nga 

fillimi ka arritur €114 Milion, proces ky i financuar nga 

donatorët, transferet qeveritare, dhe 5 për qind taksë e 

mbledhur nga Agjencia për secilën shitje. Mbi 120 Milion € 

janë paguar për të përmbushur kërkesat e kreditorëve. Rreth 

110 Milion € janë shpërndarë për ish punëtorët e NSH-ve në 
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formë të pagesës së 20 për qind, derisa trensferet për 

buxhetin e qeverisë ka kaluar 90 Milion €, me rreth 40 

Milion € tjera të gatshme për t’u shpërndarë në vitin 2016.    

Një ndër hendikepet më të mëdha të procesit është 

shpejtësia me të cilën gjykatat i trajtojnë parashtresat në 

lidhje me privatizimin. Në total, ekzistojnë rreth 29,000 

parashtresa (padi, kërkesa kreditore, kërkesa për masë të 

përkohshme, etj.) në gjykata të ndryshme. Aktualisht, 

grumbulli më i madh i lëndëve të mbetura është në Dhomën e 

Veçantë të Gjykatës Supreme, ku rreth 23,000 kërkesa ende 

presin vendimin e Dhomës. 

8.d.4 Performanca 

Faktet për suksesin/dështimin e procesit të privatizimit në 

Kosovë nuk janë shumë të dokumentuara. Ekziston një bindje 

e përgjithshme në vend është që procesi i privatizimit e ka 

gjunjëzuar ekonominë e Kosovës, veçanërisht sektorin e saj 

industrial. Rita Knudsen, në një studim të saj të gjerë mbi 

procesin e privatizimit gjatë administrimit ndërkombëtar në 

Kosovë (Privatization in Kosovo: The International Project 

1999–2008, 2010, fq.89), është e të njëjtit mendim me atë 

se çfarë besohet në përgjithsi në Kosovë rreth procesit të 

privatizimit: 

Edhe pse deri me tani nuk është bërë asnjë vlerësim i 

detajuar i ndikimit ekonomik të privatizimit në 

Kosovë, faktet në dispozicion tregojnë që ky proces ka 

kontribuar në kufizimin e potencialit socio-ekonomik 

të Kosovës, duke kufizuar mundësitë operacionale të 

ndërmarrjeve dhe duke i transformuar ato në të holla 

të gatshme në një kohë kur vlera e tyre ishte e vogël. 
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Edhe më keq, duke pritur privatizimin punëtorët mbetën 

inaktiv, dhe në të njëjtën kohe nuk u ndihmuan për të 

gjetur punë të re apo nuk iu ofrua mbrojtje sociale 

pas privatizimit. 

Më tutje,  

… privatizimi ka çuar në humbjen e vendeve të punës në 

Kosovë… 

Për më tepër,  

Procesi është përcjellur me ankesa për jokompetencë 

dhe keqmenaxhim, dhe akuza të shumta për korrupsion. 

Është e debatueshme nëse privatizimi ka “kufizuar mundësitë 

operacionale” të NSH-ve kur një numër i madh i tyre i 

kishin pushuar aktivitetet e tyre pas viteve të shumta nën 

keqmenaxhim, neglizhim dhe vjedhje. Përveç kësaj, papunësia 

e lidhur me sektorin shoqëror daton para procesit të 

privatizimit. Kosova është ballafaquar me normë të lartë të 

papunësisëç gjatë gjithë jetës së saj në Jugosllavinë 

Komuniste. Veçanërisht, problemet ekonomike u thelluan në 

vitet tetëdhjë, duke ndikuar në rritjen e papunësisë, e që 

përfundoi me një përjashtim masiv nga puna të punëtorëve 

shqiptarë në fillim të viteve nëntëdhjetë. Për më tepër, 

është e debatueshme nga aspekti ekonomik, të kanalizohet 

kapitali – i donatorëve apo i qeverisë – në sektorin 

shoqëror. Argumenti që lidhet aktivitetet e përkujdesjes së 

mëtejshme pas privatizimit, bashkë me qeverisjen e dobët të 

procesit të privatizimit, janë më tepër të bazuara.  
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Përtej konstatimeve që bazohen në fakte ad hoc, studiuesi 

mund të gjykoj mbi rezultatet e procesit të privatizimit 

duke analizuar atë që literatura ka konsideruar si kritike 

për suksesin e procesit të privatizimit në vendet e tjera 

ish socialiste. Së pari, siç argumenton literatura, një 

pjesë e suksesit të programeve të privatizimit në ekonomitë 

në tranzicion lidhet me zjedhjen e metodës së privatizimit. 

Metoda direkte e shitjes e adoptuar në Kosovë është 

dëshmuar më e suksesshme sesa programet e privatizimit 

masiv. Në përgjithësi, metodat e privatizimit që kanë 

ofruar pronësi të koncentruar në vend të pronësisë së 

shpërndarë, kanë prodhuar ristrukturim më të madh të 

kompanive të privatizuara. Përveç kësaj, privatizimi 

pronarëve të jashtëm është dëshmuar më i suksesshëm në 

krahasim me shitjen pronarëve të brendshëm (p.sh. blerja 

nga menaxhmenti apo punëtorët). Megjithëse metodat e 

privatizimit në Kosovë nuk vënë kufizime mbi blerësit 

potencial, rastet e privatizimit nga “të brendshmit” janë 

të rralla. Për më tepër, në përgjithësi investitorët e huaj 

favorizuan metodat e thjeshta dhe transparente të 

privatizimit përmes shitjes direkte. Duke sjellë know-how 

dhe kapital, Investimet e Huaja Direkte ishin jetike për 

rivitalizimin e ish ndërmarrjeve shtetërore/shoqërore në 

shumë vende në tranzicion. Të dhënat nuk tregojnë 

pjesëmarrje të madhe të firmave të huaja në procesin e 

privatizimit në Kosovë. Pjesa më e madhe e IHD-ve në 

procesin e privatizimit deri në vitin 2014 vjen nga 

diaspora e Kosovës, konkretisht 57 Milion €, ose 9 për qind 

e të ardhurave totale.                         

Së dyti, ka literaturë të shumtë që thekson që suksesi i 

privatizimit kushtëzohej nga politika dhe zhvillimi 
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istitucional i vendit. Pjesa më e madhe e privatizimit në 

Kosovë është bërë në një ambient fragjil dhe jo të plotë 

rregullativ dhe institucional. Mekanizmat institucional të 

pasluftës ishin ndërtuar që nga fillimi. Mungesa 

sistematike e kapaciteteve njerëzore dhe teknike ishte 

evidente në institucionet e sapokrijuara. Koordinimi ishte 

gati inekzistent. Në këto rrethana, korrupsioni lulëzoi, 

derisa të drejtat pronësore u zbatuan në mënyrë jo efikase. 

Deri më sot, zbatimi i dobët i kontratave në Kosovë është 

një brengë e madhe sipas raportit të Bankës Botërore Doing 

Business Report 2017. Për më tepër, performanca e ngadaltë 

e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme – siç e diskutuam 

më lartë – është karakteristike për tërë sistemin gjyqësor 

në Kosovë. Në kontekst të sistemit financiar, banka 

qendrore është themeluar në ditët e para të administratës 

ndërkombëtare në Kosovë. Megjithatë, zhvillimi i një tregu 

të shëndoshë financiar mori kohë. Shumë instrumente të 

tregjeve të kapitalit ishin inekzistente deri pas vitit 

2010. Si përfundim, nga i tërë sektori shoqëror, vetëm 

Trepça përfitoi nga subvencionet e qeverisë për shkak të 

peshës së saj ekonomike, por më shumë sociale dhe politike 

që ka kjo ndërmarrje për Kosovësn.        

Si përmbldhje, është e qartë që një hulumtim më i thellë 

është i nevojshëm për të vlerësuar realisht ndikimin e 

procesit të privatizimit në Kosovë, veçanërisht efektet në 

industrializimin e vendit. Megjithatë, diskutimet e bëra më 

sipër tregojnë që privatizimi në Kosovë nuk korespondon me 

pritjet e përgjithshme për shkak të të metave sistematike 

të ambientit institucional dhe politik në vend. Megjithatë, 

kualiteti i dobët i institucioneve bën alternativat tjera 

të privatizimit në Kosovë edhe më të parealizueshme.  
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Ky diskutim është ende shumë relevant në Kosovë për arsye 

se, siç e përmendëm më herët, ende mbi pesëdhjetë për qind 

e aseteve presin privatizimin. Ajo çfarë është edhe me 

dekurajuese, është fakti që vlera e aseteve të mbetura po 

zvogëlohet gradualisht, qoftë nga keqmenaxhimi, apo 

vjedhja. Së këtejmi, duke marrë parasysh këta faktorë, 

duhet të mbështetet gjykimi se “privatizimi, me gjithë 

defektet, është më i mirë sesa mostransformimi i pronës”. 
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9. Përmbledhje mbi ekonomitë në tranzicion23 

Nga viti 1989 deri në 1991, komunizmi ra në tërë ish 

bllokun sovjetik, në Evropë dhe në Azi. Nga Praga e deri në 

Vladivostok, njëzetë e tetë shtete të ish Bashkimit 

Sovjetik dhe të Europës Lindore braktisën sistemin 

socialist. 

9.a Rënia e sistemit socialist 

Në përfundim të komunizmit, të gjitha këto shtete ishin 

duke përjetuar probleme të mëdha ekonomike. Sistemi i 

vjetër, i centralizuar ekonomik kishte stagnuar. Megjithëse 

sistemi kishte mobilizuar fuqinë punëtore dhe kapitalin për 

qëllim të industrializimit të vendit, ai sistem kishte 

dështuar të mbajë hapin me ekonomitë e industrializuara. 

Defekti kronik i këtij sistemi ishin mungesat (ang. 

shortages) me të cilat ballafaqohej sistemi në vazhdimësi, 

duke qenë se sistemi qendror i alokimit dështoi të 

balancojë ofertën me kërkesën për mallra dhe shërbime. Ai 

sistem e kishte të pamundur të promovojë efikasitet apo 

përmirësim të cilësisë sepse fokusohej në prodhimin bruto, 

i cili inkurajonte përdorim të tepërt të të gjitha 

inputeve. Aftësia e tij për inovacion ishte e kufizuar po 

ashtu. Ekonomia socialiste vuajti nga mungesa e 

ndërmarrjeve të vogla dhe nga “shkatërrimi kreativ” sipas 

idesë së Shumpeterit, që nënkupton “shkatërrimin” e 

produkteve dhe shërbimeve të vjetruara nga ato të reja dhe 

më të mira. Kur faktorët e lirë të prodhimit filluan të 

                                                
23Åslund, A. Transition Economies.Në The Concise Encyclopedia of 
Economics. Marrë nga:  
http://www.econlib.org/library/Enc/TransitionEconomies.html#lfHenderson
CEE2-164_footnote_nt402 (16 maj 2017). 
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shterrën, shkalla e rritjes ekonomike filloi të stagnojë. 

Përveç kësaj, një pjesë gjithmonë në rritje e ekonomisë 

sovjetike, rreth një e katërta e GDP-së në vitet 1980, i 

ishte dedikuar shpenzimeve ushtarake në garën e armatimit 

me Shtetet e Bashkuara. Stagnimi i standardit të jetesës 

prodhoi pakënaqësi publike, e cila pastaj nxiti ngritje të 

tepërta të pagave dhe frenoi rritjen e nevojshme të 

çmimeve. Në Poloni dhe Bashkimin Sovjetik, deficitet e 

buxhetit dhe qarkullimi i parasë në treg u rritën me 

shpejtësi aty kah përfundimi i komunizmit, duke shkaktuar 

hiperinflacion - me më shumë se 50 për qind inflacion vetëm 

gjatë një muaji - rënie drastike në autput, dhe kolaps 

ekonomik. 

Transformimi në ekonomi të tregut ishte iniciuar kryesisht 

me anë të revolucioneve politike paqësore që kërkonin “një 

shoqëri normale”, që nënkuptonte një demokraci dhe një 

ekonomi tregu të bazuar në pronën private dhe sundimin e 

ligjit. Shkaqet e rënies së komunizmit ishin të shumta, dhe 

rëndësia e tyre relative do të mbetet e diskutueshme. 

Dështimi ekonomik ishte i shumfishtë dhe evident. 

Represioni politik dhe aspiratat për pavarësi kombëtare po 

ashtu ndihmuan në shkaktimin e këtij kolapsi. Shtetet 

shumëkombëshe si Bashkimi Sovjetik, Çekosllovakia dhe 

Jugosllavia, u copëtuan. Pamundësia e Bashkimit Sovjetik që 

të mbajë hapin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në garën 

e armatimit dhe teknologjinë e lartë, po ashtu ishte një 

faktor. Bashkimi Europian tërhoqi kombet e Europës Lindore 

dhe Qendrore, të cilët kërkonin “të ktheheshin në Europë.” 
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9.b Programet e ndryshme të transformimit politik 

Në fillim, drejtimi i tranzicionit ishte i qartë, mirëpo 

qëllimet e tij finale nuk ishin. Haptazi, të gjithë thirrën 

për demokraci, një ekonomi normale të tregut ku dominon 

pronësia private, sundim të ligjit, dhe rrjet të sigurisë 

sociale. Mirëpo, qëllimet e tyre përfundimtare shtriheshin 

prej ekonomisë të përzier të stilit amerikan, te ajo e 

shtetit të mirëqenies e stilit Europiano-perëndimor, e deri 

te socializmi i tregut. Në vend se të debatonin për 

synimet, njerëzit debatonin nëse transformimi në ekonomi 

tregu duhet të jetë radikal apo gradual. 

Programi radikal, “shok terapia” apo “Konsensusi i 

Uashingtonit”, u bë qasja kryesore lidhur me atë se si të 

realizohen ndryshimet sistematike në vendet në tranzicion. 

Ky program synonte të realizonte një reformë tregu të 

thellë dhe gjithpërfshirëse. Elementet kyçe ishin 

shpejtësia dhe liberalizimi i gjerë i çmimeve dhe tregut, 

reduktimi i thellë i deficiteve buxhetore, politika strikte 

monetare, dhe privatizimi i hershëm, dhe e gjithë kjo 

zakonisht shoqërohej me asistencë ndërkombëtare që 

kushtëzohej nga masat e reformave të ndërmarra. Përkrahësi 

apo avokuesi kryesor i këtij programi ishte Jeffrey Sachs 

nga Univerziteti i Harvardit, dhe economist të tjerë, të 

cilët u përkrahën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka 

Botërore, Ministrat e Financave të G-7, dhe politikëbërësit 

në Poloni, Republikën Çeke, shtetet baltike, dhe Rusi. 

Reforma radikale ishte një ortodoksi e kohës. Përkrahësit e 

kësaj qasje përdorën shumë argumente për të argumentuar 

këtë qasje. Suksesi i reformave sipas kësaj qasjeje ishte 

në rrezik nëse një masë kritike e ndërmarrjeve private nuk 
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formohej shpejt. Një sistem gjysëm i reformuar do të 

përcillej nga çrregullime të vazhdueshme të cilat do të 

krijonin hapësira që njerëzit të kërkonin privilegje dhe 

subvencione, e cila pastaj do të pengonte investimet. 

Kostoja sociale dhe politike e reformave të ngadalta do të 

ishte më e madhe sepse sistemi gjysmë i reformuar nuk do të 

performonte mirë. Njerëzit ishin të gatshëm të pranojnë 

vetëm një periudhë të shkurtë të vuajtjeve që mendohej se 

shok terapia do të sillte. Qasja radikale u aplikua në 

Poloni, Republikën Çeke, dhe tri shtetet baltike (Estoni, 

Latvi, dhe Lituani). 

Në kundërshim të programit radikal të reformave, ishin 

formuluar programe në mbështtje të reformimit gradual. Disa 

favorizonin derregullim më gradual të tregtisë së jashtme 

apo çmimeve. Të tjerët kërkuan reduktim gradual të shkallës 

së inflacionit, deficiteve buxhetore dhe ekspansionit 

monetar. Shumë argumentuan që kualiteti i privatizimit 

ishte më i rëndësishëm se sa shpejtësia e transformimit të 

pronës. Kundërshtarët e reformës radikale ishin të 

ndryshëm. Disa ishin ekonomistë teorikë të cilët besonin që 

reformimi gradual do të minimizonte problemet sociale. Të 

tjerët, që shtrihen nga social dekokratët e deri te 

komunistët, kërkonintë të minimizonin rolin e tregut. 

Protagonistët më të rëndësishëm, megjithatë, ishin 

menaxherët e ndërmarrjeve shtetërore, zyrtarët e shtetit, 

dhe ekonomistët politikë në Bashkimin Sovjetik. Të gjithë 

gradualistët mbanin qëndrimin që shteti ishte i fortë dhe i 

aftë për të drejtuar dinamikat dhe sjelljet e shoqërisë 

(ang. social engineering). Reformat graduale dominuan në 

Hungari, Europën Juglindore, dhe shumicën e shteteve të 
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Bashkimit Sovjetik. Më vonë, profesori Joseph Stiglitz nga 

Univerziteti i Kolumbias, u bë udhëheqësi i gradualistëve. 

9.c Drama e reformave 

Debati është një gjë, ndërsa implementimi është një gjë 

tjetër. Në praktikë, reformuesit radikalë fillimisht ishin 

kundërshtuar nga menaxherët e ndërmarrjeve shtetërore dhe 

më vonë nga biznismenët e rinjë, të cilët po përfitonin nga 

çrregullimet tranzitore të tregut. Shumë nga pengesat e 

pritura nuk u materializuan. Për shembull, trazirat sociale 

ishin në minimum. Në mënyrë paradoksale, problemi nuk ishin 

humbësit nga reformat mirëpo fituesit të cilët bënë pasuri 

nga subvencionet e mëdha afatshkurta të ofruara gjatë 

tranzicionit. Tranzicioni post-komunist më së miri mund të 

kuptohet si betejë për këto subvencione. 

Shumë ekonomistë kanë bërë analiza ambicioze të regresionit 

për shumë shtete. Megjithëse statistikat janë problematike 

(mungojnë, apo të dhënat janë jo të sakta), ekonomistët në 

masë të madhe pajtohen se reformat e thella të tregut 

ngrisin rritjen reale eonomike. Edhe pse efektet e 

reformave individuale shpesh janë të vështira për t’u 

izoluar, për shkak se reformat e ndryshme ndërmirren shpesh 

në të njëjtën kohë, liberalizimi i çmimeve dhe i tregtisë 

së jashtme duken të kenë pasur ndikimin më të madh në 

zhvillime. Po ashtu, inflacioni duhet të bjerë nën nivelin 

prej 40 për qind në vit për të mundësuar rritjen, dhe 

privatizimi është pa mëdyshje i dobishëm. Qeveritë që 

ndjekin politika të tilla të shëndosha miratojnë gjithashtu 

edhe më shumë ligje të për të mbështetur tregun krahasuar 

me reformuesit më pak ambiciozë. 
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Liberalizimi i çmimeve të konsumit dhe importit u pranua 

çuditërisht me lehtësi, dhe shumë vende në tranzicion, si 

për shembull Polonia, Estonia dhe Rusia, eliminuan të 

gjitha tarifat e importit për të tejkaluar mungesat masive 

në treg. Ajo që u tregua më e vështirë, ishte derregullimi 

i çmimeve dhe eksportit të komoditeteve, sepse njerëzit që 

kishin lidhje të forta kërkonin të blenin naftë, metale, 

dhe drithëra me një çmim të ulët të rregulluar nga shteti e 

pastaj t’i shisnin ato shumëfish me shtrenjtë në tregun e 

lirë botëror, duke realizuar kështu fitime të mëdha.  

Inflacioni ishte problemi kryesor ekonomik në fazën e parë 

të tranzicionit. Trembëdhjetë shtete patën katërmbëdhjetë 

raste të hiperinflacionit, gati po aq hiperinflacione sa 

ishin regjistruar në gjithë historinë botërore. Shumë 

shtete u futën në tranzicionin e tyre me shpenzime të larta 

publike të nxitura nga populizmi. Ishte arritur një 

konsensus i gabueshëm që këto shtete “kishin nevojë” për 

shpenzime publike po aq të larta sa ato në shtetet e 

Europës Perëndimore. Shtetet e Europës Lindore dhe Qendrore 

mundën të mbledhin të hyra të tilla të mëdha, derisa 

shumica e shteteve post-sovjetike panë të hyrat e tyre të 

tkurren gjatë hiperinflacionit. Ministritë e Financave u 

desh t’i ngrisin kapacitetet e tyre për të futur nën 

kontroll shpenzimet e qeverisë. Në mënyrë të ngjashme, 

bankat qendrore u desh të fuqizoheshin dhe të shtrëngojnë 

kontrollet monetare për të eliminuar kreditë e 

subvencionuara. 

Vetëm Europa Qendrore dhe shtetet e baltikut patën sukses 

në përpjekjet e tyre të hershme për të stabilizuar 

ekonominë. Shumica e vendeve tjera u ballafaquan me kriza 
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financiare, si Bullgaria në vitet 1996–1997 dhe Rusia në 

vitin 1998. Këto kriza ishin shkaktuar nga deficiti i madh 

buxhetor çfarë çoi në rritjen të pakontrolluar të borxhit 

publik. Një arsye tjetër prapa këtyre zhvillimeve ishin të 

ashtuquajturat shpenzimet gjysmë-fiskale, të tilla si 

rifinancimi publik i bankave që punonin me humbje, siç 

është rasti me Bullgarinë, apo, si në Rusi, zbritjet 

tatimore përmes pagimeve në të mira të tatimeve (ang. 

barter payment). Në rastin e Rusisë, kompanitë paguanin 

tatimet në të mira, pra me fjalë të tjera pagimi i tatimit 

kompensohej me ndërtimin e rrugëve, apo kompensimin me 

produkte të tjera. Kjo u mundësonte bizneseve të lidhnin 

kontrata tejet të favorshme.  

Politikat mbi kursin e këmbimit kanë lëvizur në masë të 

madhe. Programet e para të suksesshme të stabilizimit, si 

në Poloni dhe Estoni, ishin bazuar në kurse këmbimi të 

përkohësisht fikse, (ang. pegged) ose me kurse fikse të 

këmbimit. Rreshtimi i gabuar dhe krizat financare, 

megjithatë, kanë detyruar shumë shtete që të adoptojnë 

kurse këmbimi fleksibile (ang. floating rates). 

Privatizimi ka qenë reforma më kontraverse sepse ky proces 

bën shpërndarje të pasurisë, dhe kjo i shtyen të gjitha 

palët e interesit të luftojnë për marrë sa më shumë pjesë 

nga “pitja” e privatizimit. Për më tepër, privatizimi ka 

qenë monumental dhe i paprecedent në shtrirjen e tij. 

Privatizimi i vogël kryesisht është bërë me lehtësi duke ua 

shitur ato punëtorëve me çmime të lira. Ngjashëm, pjesa më 

e madhe e banesave publike u janë shitur për një çmim 

nominal qiragjinjëve të tyre. Toka bujqësore u është 
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rikthyer pronarëve legjitim në vendet e baltikut dhe në 

Europën Qendrore.  

Privatizimi i ndërmarrjeve të mëdha ka qenë shumë më 

kontravers. Objektivat kanë ndryshuar, duke përfshirë 

privatizimin si qëllim në vetvete; pastaj rritjen e 

performancës së ndërmarrjes; rritjen e të hyrave të 

shtetit; tërheqjen e kapitalit të huaj; kënaqjen e 

nëpunësve, menaxherëve, apo akterëve tjerë vendorë; dhe 

përmirësimin e qeverisjes korporative. Debati është 

polarizuar mes përkrahësve të privatizimit masiv të hershëm 

dhe protagonistëve të privatizimit që sygjeronin qasje 

graduale dhe rast-pas-rasti të privatizimit. Republika Çeke 

dhe Rusia ishin pionerë të privatizimit masiv të 

ndërmarrjeve të mëdha përmes kuponëve (apo vauçerëve), të 

cilët u ishin shpërndarë të gjithë qytetarëve dhe që mund 

të përdoreshin për të blerë aksione në ndërmarrjet e mëdha. 

Hungaria, Polonia, dhe Estonia, për dallim, u fokusuan në 

shitje sipas rastit. Analizat ekonomike tregojnë që 

privatizimi ka prodhuar efekte të konsiderueshme. Edhe pse 

firmat e reja (ang. start-ups) dhe ndërmarrjet me kapital 

të huaj kanë treguar performancën më të mirë, ndërmarrjet 

që janë transformuar sipas metodës së privatizimit masiv, 

me shpejtësi po i përmirësojnë të arriturat e tyre. Duket 

se efektet e pronësisë private shihen në afat të gjatë. 

Rënia e përllogaritur ekonomike ka qenë shokuese. 

Fatmirësisht, kjo rënie nuk është për t’u besuar sepse 

statistikat komuniste e kanë ekzagjerur autputin, derisa, 

për kuriozitet, statistikat ne vendet kapitaliste dështojnë 

të përllogarisin një pjesë të asaj që ndodhë në ekonomi. 

Cilësia e produkteve është përmirësuar në mënyrë drastike, 
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pasi që mallërat nën një standard të caktuar nuk gjejnë më 

blerës. Kanë ndodhur ndryshime të mëdha strukturale. Mbi-

industrializimi i mëparshëm është zhdukur, dhe sektorët e 

shërbimeve janë përhapur ndjeshëm. Kompleksi i stërmadh 

ushtarak industrial është tkurrur në nivel të shteteve të 

Europës Përëndimore. Në Rusi, për shembull, shpenzimet 

ushtarake tani janë rreth 5 për qind të GDP, duke rënë prej 

rreth 25 për qind të GDP së ish Bashkimit Sovjetik. Miliona 

ndërmarrje të vogla janë krijuar. 

Rënia e standardit të jetesës ka qenë më e vogël se sa 

tkurrja reale në autput sepse pjesëmarrja e konsumit në GDP 

është rritur ndjeshëm, dhe për arsye se shumica e 

investimeve të mëparshme ishin të detyrueshme dhe, prandaj, 

nuk prodhuan efektet e pritura ekonomike. Një brengë e 

madhe, megjithatë, është që dallimet në të hyra (ang. 

income differentials) janë rritur ndjeshëm: diferencat në 

Europën Qëndrore dhe Lindore kanë arritur nivelin e Europës 

Përëndimore, në Rusi kanë arritur nivelin amerikan, dhe në 

disa shtete post-sovjetike kanë arritur nivelin e Amerikës 

Latine. Quditërisht, fillimisht pjesëmarrja e pensioneve në 

GDP u rrit ndjeshëm, derisa familjet me fëmijë vuajtën 

varfëri të pabarabartë. Ankesat për rënie të cilësisë të 

edukimit dhe shëndetësisë janë tipike, mirëpo në shumicën e 

vendeve në tranzicion pjesëmarrja e shpenzimeve për këto 

shërbime në GDP në fakt është rritur. Disa qeveri të disa 

shteteve kanë derregulluar tregjet e punës (Estonia, 

Latvia, dhe Kazakistani), dhe shumë kanë reformuar sistemin 

pensional, duke përfshirë sektorin privat në këtë proces. 

Megjithatë, në përgjithësi, këto reforma janë duke u 

zvarritur. 
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Asistenca ndërkombëtare është kontestuar në masë të madhe. 

Jeffrey Sachs thotë që përëndimi është dashur të bëjë më 

shumë, dhe të ofrojë ndihmë më herët, për vendet në 

tranzicion, derisa shumë të tjerë ankohen që FMN ka qenë 

shumë intervencioniste. Kur analizojmë të kaluarën nga 

prizmi i sotshëm, asistenca ndërkombëtare ka qenë 

domethënëse dhe ka luajtur një rol vital në suksesin e 

ekonomive në tranzicion. FMN ka luajtur një rol kyç në çdo 

program të suksesshëm stabilizimi, pasi që sot asnjë nga 

vendet në tranzicion nuk ballafaqohet me nivele të larta të 

inflacionit. Banka Botërore dhe USAID kanë vepruar në një 

front më të gjerë, veçanërisht duke ndihmuar në privatizim. 

Filantropisti privat George Soros dhe instituti i tij (Open 

Society Institute) kanë dhënë shembull për përkrahjen e 

shoqërisë civile, arsimit, dhe shumë fusha të tjera. 

9.d Një ndarje e madhe 

Rezultatet e tranzicionit ndryshojnë shumë sa i përket 

sistemit politik dhe ekonomik, si dhe rritjes ekonomike. Në 

këtë kontekst, mund të identifikohen tri trajektore të 

zhvillimit. Reformuesit radikalë në Europën Qendrore dhe 

Baltik kanë ndërtuar ekonomi demokratike dhe dinamike me 

pronësi të dominuar private. Reformuesit gradualë në 

Europën Juglindore dhe shumicën e ish republikave sovjetike 

kanë pasur probleme më të mëdha në zhvillimin e 

demokracisë. Ekonomitë e tyre të tregut ende pengohen nga 

burokracia, edhe pse pjesa më e madhe e pronës është 

privatizuar. Tri shtetet, Bellorusia, Turkmenistani, dhe 

Uzbekistani, kanë mbajtur diktaturat e tyre të vjetra, 

kontrollin e shtetit, dhe pronësinë dominante publike, duke 
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bërë pak në kontekst të reformave përveç largimit nga skena 

të Partisë Komuniste. 

Këto rezultate kundërthënëse mund të sqarohen përmes 

qëllimeve të ndryshme që kishin këto regjime. Derisa 

slloganet e tyre dominuese ishin fuqizimi i demokracisë, 

ekonomisë së tregut, dhe sundimit të ligjit, vendet post-

komuniste ndoqën tri rrugë tërësisht të ndryshme. 

Reformuesit radikalë me të vërtetë kërkuan demokraci dhe 

ekonomi tregu dinamike në vendet e tyre. Në skajin tjetër 

të spektrit, disa autokratë dëshironin pak, përveç 

konsolidimit të pushtetit të tyre. Në mes, gjinden shtetet 

që ndoqën politika të imponuara nga elitat dominante 

(grupet e interesit) të cilat synonin të pasuroheshin duke 

përfituar nga çrregullimet e tregut. Nuk është për t’u 

befasuar që ndërlidhja ka qenë shumë e fuqishme në mes të 

fuqizimit të demokracisë në vend, ekspozimit të 

aktiviteteve ekonomike forcave të tregut, dhe privatizimit. 

Që nga viti 1999, zhvillimi ekonomik ka marrë një kthesë 

tjetër. Me reduktimin e shpenzimeve të qeverisë dhe futjen 

në fuqi të normave tatimore të ulëta apo edhe të sheshta, 

ish vendet sovjetike kanë shkëlqyer, me një rritje 

ekonomike prej 6 për qind në vit për pesë vjet. Kjo ka 

shkaktuar gati edhe balancim të buxheteve të tyre. 

Reformuesit e hershëm të suksesshëm në Europën Qendrore 

kanë stagnuar me një shkallë mediokre të rritjes prej 3 për 

qind në vit, dhe ballafaqohen me deficit të madh buxhetor, 

deficit në llogarinë rrjedhëse, dhe papunësi. Shpenzimet e 

tyre publike kanë ngelur në nivelin mesatar të Europës 

përëndimore. Këto vende janë bërë, siç e ka thënë 

ekonomisti hungarez János Kornai, para kohe shtete, me 
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ngarkesa të tepërta tatimore dhe transfere sociale që 

pengojnë rritjen ekonomike. Fotografia e suksesit duket të 

jetë pjesërisht e kthyer në drejtim të kundërt. Megjithatë 

vendet post-sovjetike po rrëshqasin drejt sistemeve më 

autoritare, derisa Europa Lindore dhe Qëndrore mbetet 

demokratike. Pjesa më e madhe e Europës Qendrore dhe 

Lindore i është bashkangjitur Bashkimit Europian në vitin 

2004, dhe kjo duket të ketë stimuluar demokracinë më shumë 

se sa rritjen ekonomike. 

Ekonomitë në tranzicion kanë sjellë disa njohuri të reja 

për fushën e ekonomiksit. Mënyra se si të fillohet 

tranzicioni kishte aq shumë rëndësi, jo pse punëtorët apo 

populli e kundërshtonin atë, por, del se, elitat ishin 

grupe të forta të interesit influenca e të cilëve duhej 

gradualisht të zvoglohej. Për shkak se shumë nga autputi në 

socializëm kishte pak vlerë reale, fakti nëse kishte rënie 

drastike të tij gjatë diteve të para të tranzicionit  

mbetet një çështje e debatueshme. Privatizimi dhe 

ristrukturimi i ndërmarrjeve kanë qenë fushat ku 

kërkoheshin më së shumti studime dhe ide inovative, dhe 

vlerësimi përfundimtar për suksesin apo mosuksesin e tij 

nuk është arritur. Korrupsioni është përhapur gjithandej, 

mirëpo kjo ka tendencë të ndodhë në të gjitha shtetet, jo 

vetëm në ekonomitë në tranzicion, ku zyrtarët qeveritarë 

kanë pushtet të gjerë diskrecional. Stabilizimi 

makroekonomik dhe liberalizimi vështirë se kanë ofruar 

diçka të papritur. Me kalimin e kohës, tiparet 

karakteristike të ekonomive në tranzicion fillojnë të 

zhduken. 
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