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22 Një herë e një kohë 
njerëzit kishin frikë 
kur dikush 
zbulonte në 
mjedisin e tyre një 
të fshehtë që nuk 
dihej. Sot, kanë 
frikë se mos e 
thotë dikush me zë 
të lartë atë që dinë 
të gjithë. 
-Ayn Rand
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A e dini se kamionët me mallra 
nga Lubjana për në Tiranë 
udhëtojnë për më shumë se 

pesë ditë?
 A e dini se prodhimi i përgjithshëm 

bruto (PPB) mesatar i vendeve të Eu-
ropës Juglindore përbën një të tretën e 
PBB-së mesatare të vendeve anëtare 
të BE-së? 

A e dini se në pesë vitet e fundit ven-
det e rajonit e kanë dyfishuar borxhin 
e tyre publik, dhe se 800 000 persona i 
kanë humbur vendet e tyre të punës? 

Infrastruktura dhe ekonomitë rajo-
nale nuk janë të ndërlidhura aq sa 
duhet. Politika e ruajtes së stabilitetit 
makroekonomik përmes rritjes së 
vazhdueshme të borxheve dhe të pushi-
mit nga puna të punonjësëve ka çuar 
në pasoja dramatike në secilën familje 
të goditur, por edhe ka lëkundur ren-
din dhe vlerat demokratike të cilat janë 
themeli i shoqërive tona. 

Ekonomitë e shtatë vendeve, të mar-
ra së bashku, janë zhvilluar aq sa 
vetëm ekonomia e Portugalisë. Kjo gjë 
duhet të ndryshojë!  

Në fund të nëntorit 2013, në Sa-

rajevë përfaqësuesit e Shqipërisë, 
Serbisë, Kosovës*, Bosnje dhe Her-
cegovinës, Malit të Zi, Ish-Repub-
likës Jugosllave të Maqedonisë dhe 
Kroacisë, miratuan një strategji 
gjithëpërfshirëse të përgatitur nga 
Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, 
të quajtur Europa Juglindore 2020 
– Krijimi i vendeve të punës dhe zh-
villimi në perspektivën europiane. 
Në Strategjinë EJL 2020 përfshihen 
shtatë qeveri që, me përkrahjen e 
KBR-së dhe Komisionit Europian, 
janë të vendosura për të siguruar 
cilësi më të mirë jetese për qytetarët 
e tyre dhe për t’i udhëhequr ata dre-
jt daljes nga kriza. 

Në realitet, kjo do të thotë hapja 
e një milioni vendeve të punës në 

rajon në shtatë vitet e ardhshme, 
rritja e efikasitetit  të energjisë me 
9%, dhe e produktivitetit të qeverisë 
me 20%, dyfishimi i tregtisë dhe i in-
vestimeve, dhe në fund rritja e ren-
dimentit me një të tretën. 

Përveç këtyre, ka nevojë për një 
sistem arsimor, që do ta rriste num-
rin e ekspertëve të rinj me arsim të 
lartë me 300 mijë, me mundësi re-
aliste për punësim; rritjen e pu-
nësimit nga 39% në 44% dhe rritjen 
e xhiros së përgjithshme të tregtisë 
në rajon me më shumë se dy herë, 
nga 94 në 210 miliardë euro. 

Këto janë thjesht shifra, por ato 
dëshmojnë për ambiciet e Strat-
egjisë së EJL 2020, por edhe për 
ndërgjegjësimin që nga kriza nuk 
mund të dilet me pushime nga pu-
na.  Kriteret  ekonomike për 
anëtarësim në Bashkimin Europian 
mbeten tërësisht të qarta - një eko-
nomi tregu funksionale dhe kapac-
it e t i  p ë r  ko n ku r r u e sh m ë r i , 
gjithashtu aftësi për të konkurruar 
në tregun e Bashkimit Europian. 

Kriza ka vënë në rrezik pikë-

pamjet për anëtarësim në Bashki-
min Europian. Qytetarët e BE-së 
nuk e mbështesin anëtarësimin e 
vendeve që janë më të dobëta eko-
nomikisht në krahasim me vendet 
anëtare të BE-së. Zbatimi i plotë i 
strategjisë EJL 2020 dhe përm-
bushja e qëllimeve specifike dhe të 
matshme të përcaktuara në këtë 
strategji, është mënyra për të zbu-
tur këto dallime, por edhe për t’iu 
afruar më afër standardeve të 
Bashkimit Europian në edukim, 
punësim, kushtet e punës dhe 
produktivitet. Përveç rritjes së pu-
nësimit, qëllimi më i rëndësishëm 
i Strategjisë EJL 2020 është rritja e 
PPB-së së rajonit me rreth gjysmën 
e mesatares së vendeve anëtare të 
BE-së. 

Në vitet në vijim detyra kryesore 
e Këshillit për Bashkëpunim Ra-
jonal do të jetë të sigurojë zbatimin 
e strategjisë EJL 2020. Për arritjen 
e këtij qëllimi, do të ngremë një 
sistem për monitorimin e progresit 
të përgjithshëm të secilit vend. Që 
tani kemi në fuqi një plan operacio-

nal dhe plan veprimi që përfshin 
ekonomitë e rajonit dhe deri në 20 
ministri e agjenci për çdo vend, 15 
koordinatorë rajonalë për sektorët, 
sektorin privat, shoqërinë civile, or-
ganizatat dhe donatorët ndërkom-
bëtarë. Qytetarët do të informohen 
rregullisht për progresin e arritur 
nëpërmjet raportit vjetor të pro-
gresit të hartuar nga Komisioni Eu-
ropian. 

 Qeveria e Shqipërisë ka mirat-
uar strategjinë EJL 2020 - Krijimi i 
vendeve të punës dhe zhvillimi në 
perspektivën europiane, e së bash-
ku me të gjitha vendet e rajonit e ka 
mbështetur si një strategji të për-
bashkët për zhvillimin e rajonit. Në 
procesin e zbatimit të strategjisë 
EJL 2020, Shqipëria mund të presë 
mbështetje të plotë nga Këshilli për 
Bashkëpunim Rajonal, Komisio-
neri i BE-së për zgjerim dhe Bash-
kimi Europian, siç u vendos edhe 
nga Këshilli i BE-së në 17 dhjetor 
2013. 

* Sekretar i Përgjithshëm i 
Këshillit për Bashkëpunim Rajonal 

Europa Juglindore 2020; çfarë duhet ndryshuar?   
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Indeksi i Lirisë Ekonomike, një 
indeks tejet i rëndësishëm 
ndërkombëtar, ka treguar se 

gjatë vitit të shkuar Shqipëria ka 
bërë disa hapa domethënës përpara 
në terma të lirisë ekonomike. Sipas 
Heritage Foundation, liria eko-
nomike është e drejta themelore e 
çdo njeriu për të qenë zot i punës dhe 
pasurisë së tij. Në një shoqëri me liri 
ekonomike, individët janë të lirë të 
punojnë, prodhojnë, konsumojnë 
dhe investojnë në çdo mënyrë që e 
shohin të përshtatshme. Qeveritë le-
jojnë punën, kapitalin dhe produk-
tet të lëvizin lirisht duke e kufizuar 
përdorimin e forcës vetëm në ato 
raste kur ajo siguron vetë lirinë. Dhe 
është lajm i mirë që në 20-vjetorin e 
publikimit të indikatorëve të parë 
Shqipëria të pozicionohej në vend të 
54-t, nga i 58-ti që ishte në vitin 2012. 
Ky indikator shoqëron prej dy deka-
dash rrugëtimin e Europës Lindore 
drejt ekonomisë se tregut. Duhet 
theksuar se Heritage Foundation 
është një think tank me qasje dhe në 
promovim të politikave të djathta ku 
synon rol të kufizuar të shtetit në 
ekonomi, liri të tregut dhe fuqizim 
të individit. Nuk është rastësi që ky 
indeks të ketë filluar pas rënies së 
komunizmit në vendet e Europës 
Lindore dhe në një periudhë kur ide-

të neoliberale u bënë shumë joshëse 
dhe shtytëse të shumë reformave 
ekonomike në mbarë botën.

Duke qenë se vetë të dhënat e 
Heritage Foundation janë bazuar në 
ideologjinë neoliberale, është po aq 
e rëndësishme të përkufizojmë ter-
min neoliberal. Sipas fjalorit të Ox-
fordit, fjala neoliberal është një for-
më e modifikuar ose e rilindur e lib-
eralizmit tradicional, e cila përkrah 
tregje të lira dhe të drejtat e indi-
vidit. Por shpeshherë neoliberal-
izimi përdoret me përçmim dhe në 
keqardhje nga ideologë të majtë si 
Chomsky apo Harvey, të cilët e 
shohin neoliberalizmin si avancim 
të kapitalizmit dhe konsumerizimit 
në dëm të shtetit social. Gjithsesi, 
përdorimi më i shpeshtë i termit 
neoliberal i referohet politikave re-
formatore në ekonomi që liberalizo-
jnë ekonominë, eliminojnë kontrol-
lin e çmimeve, derregullojnë tregjet 
financiare dhe ulin barrierat treg-
tare; duke ulur rolin e shtetit në eko-
nomi, sidomos nëpërmjet priva-
tizimit të aseteve shtetërore, duke 
ofruar shkurtim të shpenzimeve 
publike dhe stabilizim makroeko-
nomik, duke përfshirë kontrollim 
të fortë të ofertës monetare, elimin-
imin e deficitit buxhetor dhe uljen e 
subvencioneve shtetërore.

Shumë autorë perëndimorë shk-
ruajnë se neoliberalizmi është ide-
ologjia e cila po udhëheq botën sot. 
Sipas profesorit Hurley, neoliberalët 
tashmë kanë pozicione të mira në in-
stitucionet globale si FMN, Bankë 
Botërore, OBT, think tanks, univer-
sitete, ministri financash dhe për 
këtë arsye ai mendon se neoliberal-
izmi është tashmë një diskurs i 
gjithëpushtetshëm duke patur efek-
te të thella duke u bërë gati common-
sense në mënyrën se si ne mendo-
jmë, jetojmë apo kuptojmë botën në 
të cilën jetojmë.

Ndaj ekonomia shqiptare duhet 
ta shohë si një lajm të mirë faktin që 
Heritage Foundation e vendos në 4 
pozicione më të mira se publikimi i 
vitit të shkuar. Rëndësinë e këtij in-
dikatori e kuptoi dhe ministri i Eko-
nomisë, z. Ahmetaj, i cili në një 
deklaratë për shtyp arsyetoi se “ky 
është i pari vlerësim cilësor që qeve-
ria e re merr në funksion të për-
mirësimit të klimës së biznesit dhe 
lirisë së të bërit biznes në Shqipëri. 
Në raport përmendet rotacioni poli-
tik dhe ambicia e vendit dhe e qe-
verisë Rama për një integrim sa më 
të shpejtë në Bashkimin Europian”.

Në fakt, Heritage Foundation nuk 
vlerëson qeveri, por politika eko-
nomike që qeveritë ndjekin. Në të 

dhënat e përdorura vlerësimi pozitiv 
për Shqipërinë është përllogaritur në 
periudhën kur vendi kishte taksë të 
sheshtë 10% dhe kur borxhi publik 
ishte 62% e PBB-së. Në fakt këta dy 
indikatorë ishin të vetmit që ekono-
mia jonë i kishte në nivele të larta, në 
vend të 20-të në botë (në indikatorë 
si shteti i së drejtës mbetemi në vend 
të 101 në botë). Sido që të jetë, ajo që 
mundet të parashikohet lehtësisht 
është se Shqipëria në indikatorin e 
ardhshëm do të jetë me një borxh 
publik sa 74% të PBB-së dhe me tak-
së progresive, dhe me synim për poli-
tika statiste, të cilat automatikisht 
përkthehen në lajm të keq për lirinë 
ekonomike dhe idetë liberale.

Në një shkrim të vitit 2005, Pro-
fesor Pashko, liberali par excel-
lence shqiptar, shkruante se në një 
shoqëri postkomuniste si kjo jona, 
çështja e ideve liberale është akoma 
më komplekse. Shumëkush e sheh 
liberalizmin si antipodin e social-

izmit. Në fakt, ashtu është. Por sido-
qoftë, këtu duhet të jemi shumë të 
kujdesshëm. Në thelb, në fazat e her-
shme socializmi përvetësoi idetë 
liberale të lirisë, arsyen, lëvizsh-
mërinë, progresin, standardet më të 
larta të jetesës për masat dhe fundin 
e teokracisë. Socializmi këto ideale 
kërkoi t’i arrinte me mjete konser-
vatore si dhuna, statizmi, planifiki-
mi i centralizuar, komunitarizmi, 
madje dhe nacionalizmi. Pashko 
përfundon shkrimin e tij duke thënë 
se “ndriçimi i këtyre temave do të na 
ndihmojë të kuptojmë më mirë se ku 
qëndron thelbi i sotëm i ideve 
liberale në një vend si Shqipëria, ku 
trashëgimia paternaliste e komu-
nizmit është tepër e theksuar dhe ku 
problemet e zhvillimit të paqën-
drueshëm dhe të varfërisë ndikojnë 
vazhdimisht për kthim në statizëm”. 
Rrezikun që i kanosej lirisë eko-
nomike dhe ideve liberale, Profesor 
Pashko i shihte qartë dhe përmirësi-
met ndër vite të indikatorëve për 
Lirinë Ekonomike të matura nga 
Heritage Foundation duhen parë si 
një çmim për reformatorin liberal 
Pashko, i cili paraqiti rrymën naty-
rale që duhej të ndiqte Shqipëria e 
atyre viteve ndaj rrezikut të rikthi-
mit të statizmit, siç pamë në zgjedh-
jet e 23 qershorit të vitit 2013. 

Amerikanët e Heritage, e ardhmja 
e lirisë ekonomike dhe Pashko
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