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Parathënie
Forumi Shqiptar Social Ekonomik – ASET organizoi konferencën
ndërkombëtare “Sfidat e pjesëmarrjes së biznesit vendas në
privatizimin e sektorit strategjik: rasti i Shqipërisë krahasuar me
eksperiencën e Evropës Juglindore”. Konferenca u zhvillua në
Tiranë, në Hotel “Tirana International” në datat 12-13 Tetor
2007. Zhvillimi i kësaj konference u mundësua me mbështetjen
financiare të Fondacionit SOROS, përmes Programit “Lindje
Lindje: Partneriteti Përtej Kufijve”.
Qëllimi ynë ishte të organizonim një takim me studiues, biznesmenë të interesuar në proçesin
e privatizimit, po ashtu dhe përfaqësues të sektorit publik të angazhuar në realizimin e
politikave dhe marrjen e vendimeve dhe gjithashtu edhe përfaqësues të medias dhe të
interesuar të tjerë.
Së pari, ne grumbulluam informacionin lidhur me procesin e privatizimit në Shqipëri dhe
ekonomitë e tjera në tranzicion. Studiuesit nga vendet pjesëmarrëse në konferencë paraqitën
gjetjet e tyre, të cilat së bashku me konsideratat teorike dhe eksperiencat e vendeve me
ekonomi më të zhvilluar në proçesin e privatizimit dhe veçanërisht ndërmarrjet e sektorit
strategjik, formuan bazën e gjithë debatit. Jo vetëm kaq, por progresi dhe efikasiteti i vetë
proçesit dhe performancës të ndërmarrjeve të privatizuara u vlerësua, duke theksuar aspektet
pozitive dhe mosrealizimet në proçesin e privatizimit. Së dyti, dhamë shembuj dhe treguam
eksperiencën e bizneseve vendase dhe të huaja lidhur me privatizimin në ndërmarrjet publike.
Kjo është e rëndësishme, sepse biznesmenët vendas janë shumë pak prezentë në proçesin e
privatizimit strategjik në Shqipëri. Një nga objektivat kryesorë ishte krijimi i një lidhje më të
afërt midis këtyre proçeseve dhe bizneseve vendase, në mënyrë që të stimulohen investimet
vendase në privatizimin strategjik. Së treti, ne besojmë në përgjithësi, se takimi i shërbeu
qëllimit të rritjes së përgjegjësisë të politikbërësve në marrjen e vendimeve të duhura në
mënyrë që të përmirësohet legjislacioni dhe rregullat e përgjithshme për të siguruar mjedisin e
duhur për një performancë sa më të mirë në ndërmarrjet e privatizuara dhe në vazhdim.
Qëllimi ynë kryesor ishte nxitja e debatit lidhur me privatizimin strategjik në Shqipëri
nëpërmjet rrahjes së mendimeve të aktorëve kryesorë të procesit, po ashtu dhe studiuesit nga
Shqipëria dhe vendet e tjera. Objektivat tona ishin:
a. Realizimi i një analize të plotë të privatizimit të sektorit strategjik në Shqipëri;
b. Identifikimi i sfidave kryesore, që do të përballen në të ardhmen lidhur me këtë proces;
c. Identifikimi dhe analiza e rolit të aktorëve kryesorë në këtë proces;
d. Ekzaminimi i nivelit aktual të IHD në Shqipëri dhe i aspekteve pozitive dhe negative të
një roli më të madhe të pjesëmarrjes së biznesit vendas në privatizimin strategjik.
A ia kemi arritur qëllimit tonë? Më mirë se kudo tjetër përgjigjen do ta gjeni përmes leximit
të materialeve që po publikohen në dy gjuhë (shqip dhe anglisht). Mirëpresim vërejtjet dhe
sygjerimet tuaja në adresën:
Forumi Shqiptar Social Ekonomik
Rr."Ismail Qemali", Pall.27/1 Shk.2, Apt.13, P.O. Box 1506, P.O. Box 1506
Tirana, Albania
Tel/Fax: +355 4 258 171, Mobile: +355 69 20 95 495
Email: fmema@yahoo.com fmema@aset-al.org, info@aset-al.org
Website: www.aset-al.org
Prof. Dr. Fatmir MEMAJ
President

MËSIME NGA EKSPERIENCA E PRIVATIZIMIT NË
EVROPËN QENDRORE DHE NË VENDET E TJERA
Richard WOODWARD1

Abstrakt: Ky material bën një përpjekje për t‟ju përgjigjur disa pyetjeve mbi privatizimin e
industrive strategjike në bazë të eksperiencës së disa vendeve, sidomos (por pa u kufizuar)
atyre të Evropës Qëndrore dhe Lindore. Dëshira e përgjithshme për privatizim nuk nënkupton
që çdo lloj privatizimi është po aq i mirë sa një tjetër, dhe kjo është veçanërisht e vërtetë për
industritë e infrastrukturës. Materiali diskuton disa nga shqetësimet e rëndësishme të
privatizimit dhe liberalizimit të këtyre industrive, si dhe çështjen e preferencave për
investitorët vendas.
FJALË ÇELËS: privatizim, post-komunizëm, Shqipëri, industritë strategjike

1. HYRJE
Thuajse dy dekada në tranzicionin post-komunist, Shqipëria, si shumë vende të tjera
ish-komuniste, duhet akoma që të përballet me sfidat e privatizimit të industrive
strategjike (të cilat në rastin e Shqipërisë përfshijnë sektorë si nafta dhe gazi,
telekomunikacioni dhe transporti publik). Kjo është një çështje e debatueshme në çdo
vend që ka pasur pronësi shtetërore në industri të tilla strategjike (i.e., thuajse çdo
vend në botë) dhe shtron per diskutim mundësinë e privatizimit të tyre. Në këtë
material do të diskutoj eksperiencat nga vendet e tjera, të cilat janë të rëndësishme në
këtë çështje, si roli i investitorëve vendas dhe çfarë duhet të shmanget në privatizimin
e industrive strategjike, veçanërisht në fushën e infrastrukturës.
Do të filloj me një përshkrim të shkurtër të fakteve që nxjerrin në hap se privatizimi
në përgjithësi është superior kundrejt pronësisë shtetërore. Sigurisht që motivi
kryesor për privatizim është (është ose duhet të jetë) përmirësimi i efiçencës
ekonomike të operacioneve të ndërmarrjeve që po privatizohen, që nga ana tjetër
pritet që të ndikojë në rritjen e standardeve të jetesës. Kështu, privatizimi, me qëllim
që të funksionojë, duhet të stimulojë ristrukturimin e firmave të privatizuara.
Literatura që trajton ristrukturimin e ndërmarrjeve në vendet në tranzicion tregon
qartësisht se privatizimi në vetvehte pa u lidhur me çështjen se cili do të bëhet
pronari i ri nuk është i mjaftueshëm. Kushte të tjera duhen plotësuar, dhe pjesa
kryesore e këtij materiali do të identifikojë disa nga këto kushte, duke i kushtuar
vëmendje të vecantë problemeve të industrive që janë monopolë natyralë. Më pas, do
të trajtoj shkurtimisht çështjen e preferencës për investitorë vendas, dhe do të
përfundoj më një përmbledhje të gjetjeve dhe disa refleksione përfundimtare.
2. A FUNKSIONON PRIVATIZIMI?
Një numër vrojtimesh të literaturës mbi këtë çështje tregojnë në mënyrë thuajse
kategorike se pronësia private në përgjithësi është superiore kundrejt pronësisë
1

CASE – Qendra për Kërkime Sociale dhe Ekonomike, Varshavë, Poloni dhe Shkolla e
Manaxhimit dhe Ekonomisë, Universiteti i Edinburgut, Mbretëria e Bashkuar.
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shtetërore në industri (Boubakri & Cosset, 1998; Nellis, 1999; Megginson & Netter,
2001; Djankov & Murrell, 2002). Dikush mund të kundërshtojë duke argumentuar se
krahasimi midis ndërmarrjeve të privatizuara me ato në pronësi të shtetit mund të
ndikohet nga njëanshmëria në zgjedhje, meqënëse kemi marrë nëkonsideratë
ndërmarrjet nga një industri e vetme dhe mbase ato që janë lënë në pronësi të shtetit
ka mundësi të kenë performancë më të dobët se ato të privatizuara për arsye që nuk
janë të lidhura me privatizimin. Megjitatë ka studime që nuk subjekt i kësaj linje
kritikash (për shembull, Djankov dhe Murrell, 2002, tregojnë shumë kujdes kur
merren me çështjen e njëanshmërisë në studimet që vrojtojnë).
Antczak (2004) ka kryer një studim interesant mbi shkaqet e performacës së dobët të
ndërmarrjeve në pronësi të shtetit krahasuar me sektorin privat. Duke krahasuar
ndërmarrjet publike dhe private në Poloni për vitet 2001–2003, zbuloi se sektori
publik kishte produktivitet shumë të ulët në punë krahasuar me ndërmarrjet private,
por në të njëjtën kohë kishte paga më të larta në mënyrë sinjifikante (më tej,
eliminimi i sektorit të transportit publik, me performancë shumë të ulët, e përmirësoi
pak produktivitetin e punës, ndërkohë që rriti ndjeshëm ndryshimin midis pagave, në
favor të sektorit publik). Edhe në sektorin e prodhimit, ku produktiviteti në punë në
ndërmarrjet publike dhe private u gjet se ishte i ngjashëm, pagat ishin ndjeshëm më
të larta në sektorin publik (mbi 30%) se në sektorin privat. Kjo ishte një shenjë e
qartë mbi problemet me drejtimin korporativ në sektorin në pronësi të shtetit në
Poloni, i cili mund të jetë një nga faktorët kryesorë të përformancës së ulët në
ndërmarrjet në pronësi shtetërore. Megjithatë, ka gjithashtu prova se privatizimi nuk
funksionon gjithmonë. Për shembull, në meta-vrojtimin e literaturës së tranzicionit,
Djankov dhe Murrell (2002) zbuluan se privatizimi nuk ka ndonjë ndikim
statistikisht të rëndësishëm në performancë, një fakt i tillë u vu re në vendet e ish
Bashkimit Sovjetik. Është e qartë se ka disa faktorë të tjerë që veprojnë këtu. Cilat
janë këta faktorë? Kjo është çështja që do fokusohemi në seksionin tjetër.
3. KUR FUNKSIONON PRIVATIZIMI?
Konkurrenca: Një nga faktorët kyç, me interes në këtë çështje është konkurrenca në
tregjet e produkteve, e cila mund të jetë po aq e rëndësishme sa edhe vetë privatizimi
për të nxitur përmirësimet në efiçencën e manaxhimit të një ndërmarrjeje (Dabrowski
et al., 1991; Pinto et al., 1993; Carlin et al., 1995; Nellis, 1999; Djankov & Murrell,
2002). Shpesh privatizimi dështon që të arrijë përmirësimin e performancës së
ndërmarrjes, kjo ndodh në ato raste kur ndërmarrjet e privatizuara nuk detyrohen që
të konkurrojnë në treg, si me ndërmarrje të tjera vendase apo me konkurrentë të huaj
(apo me të dy). Ky rezultat duket se është veçanërisht i vërtetë për industritë
strategjike, të cilat kanë tendencën të bëhen monopole, duke treguar kështu nevojën
për lejimin e konkurrencës së huaj, kur është e mundur, si dhe nevojën për rregulla të
përshtatshme kur një gjë e tillë nuk është e mundur. Të tjerë madje shkojnë më tej
dhe sugjerojnë se të paktën në disa raste (për shembull, nëse privatizimi është i
kushtueshëm dhe kërkon shumë kohë, atëhere duhen parë burimet e disponueshme që
ka një vend), fillimisht duhet ndjekur procedura e liberalizimit dhe derregullimit, e
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më pas ajo e privatizimit (Stiglitz, 1998; Ramamurti, 1999). Korniza institucional:
Rëndësia e institucioneve të stabilizuara mirë për zhvillimin e ekonomisë nuk është
një çështje e re dhe interesi është rritur ndjeshëm gjatë 20 viteve të fundit si rezultat i
punës së Oliver Williamson and Douglass North. Ekonomistë si Dani Rodrik, Simon
Johnson dhe Daron Acemoglu kanë sjellë disa nga kontributet më të rëndësishme në
këtë çështje gjatë viteve të fundit. Sigurisht, kalimi i të drejtave të pronësisë në
privatizim ka pak vlerë nëse këto të drejta nuk zbatohen. Në një studim, të një
rëndësie të veçantë për temën tonë, Glaeser et al. (2001) krahasuan performancën e
bursës të stabilizuar të Varshavës, me atë të Pragës, e cila është më pak e stabilizuar,
gjatë pjesës së parë të viteve 90-të. Ata zbuluan se në Poloni, ligjet e instrumenteve
mbi publikimin e informacionit dhe masa të tjera që mbronin investitorët ishin shumë
të rëndësishme për zhvillimin e tregut. Ndërsa në Republikën Çeke, ku vendimarrësit
kishin zgjedhur qëllimisht një model me pak rregulla (si rrjedhim me nivel të ulët
mbrojtjeje për aksionerët në minoritet dhe masa të tjera në përputhje me atë që
përgjithësisht është pranuar si praktika të mira të drejtimit korporativ), panë lindjen e
“tunelimit” si dhe një çregjistrim masiv nga bursa në fillim të viteve 90-të.
Tabelë 1. Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit, 2001 dhe 2007.
2001
2007
Danimarkë

9.5

9.4

Mbretëria e Bashkuar

8.3

8.4

Gjermani

7.4

7.8

Francë

6.7

7.3

SHBA
Slloveni
Estoni
Hungari

7.6
5.2
5.6
5.3

7.2
6.6
6.5
5.3

Itali

5.5

5.2

Republika Çeke

3.9

5.2

Sllovaki

3.7

4.9

Greqi

4.2

4.6

Poloni

4.1

4.2

Bullgari

3.9

4.1

Rumani

2.8

3.7

Meksikë

3.7

3.5

Shqipëri

2.5*

2.9

Rusi
2.3
2.3
* Vlera për Shqipërinë është për 2002 (në vitet e mëparshme nuk matej).
Burimi: Transparency International
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Djankov dhe Murrell (2002) arritën në përfundimin se gabimet në kornizën
rregullatore të vendeve post-Sovjetike ishin arsyeja kryesore për mungesën e
rezultateve pozitive, statistikisht të rëndësishme në lidhje me efektet e privatizimit në
këto vende. Krahas rëndësisë që i vë rregullimeve në bursë Glaeser et al. (2001),
Nellis (1999) thekson rëndësinë e një mekanizmi efektiv për daljen e ndërmarrjeve
(falimentimin). Rëndësia e kufizimeve të rrepta në buxhet është treguar qartësisht
nga kërkimet (shih, për shembull, Dabrowski et al. 1991; Carlin et al., 1995), fakt që
tregon se mënjanimi i subvencioneve qeveritare (si ato drejtpërdrejta ashtu edhe të
nënkuptuara) ose garantimi financiar në situata rreziku është i rëndësishëm për
performancën ekonomike të firmave.
Një faktor shumë i rëndësishëm i cilësisë së kornizës rregullatore dhe institucionale
të një vendi është niveli i korrupsionit (sigurisht, lidhja është proporcionalisht e
kundërt/zhdrejtë). Sipas të dhënave të treguesit të qeverisjes së Bankës Botërore që
mat kontrollin e korrupsionit (Kaufmann et al., 2007), nga 17 vende në tranzision në
Evropën Qendrore Lindore dhe Juglindore, Shqipëria është vendi më i korruptuar.
Kjo tablo konfirmohet nese shohim pikët që ka marrë Shqipëria sipas Indeksit të
Perceptimit të Korrupsionit të “Transparency International” (shih tabelën 1, e cila
tregon vlerat për disa vende, ku është përfshirë edhe Shqipëria, për vitet 2001 dhe
2007). Ndërsa janë bërë disa përmirësime gjatë viteve të fundit, situata në Shqipëri,
është ndjeshëm më e keqe se në çdo vend anëtar të Bashkimit Evropian dhe është e
krahasueshme me atë të Rusisë. Shembuj mund të gjenden në vendet e tjera të
Ballkanit të cilat, megjithëse nuk kanë pasur ndonjë performacë të mirë në mënyrë të
veçantë, janë përmirësuar shumë më shpejt (për shembull Rumania). Kjo nuk
premton shumë për efikasitetin e privatizimit të sektorit strategjik në Shqipëri, pasi,
për arsye që do t‟i shpjegoj më poshtë, cilësia, transparenca dhe legjitimiteti politik i
kornizës institucionale dhe rregullatore është e një rëndësie të veçantë në rastin e
këtyre industrive.
Kush është pronar privat? Një faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon në efikasitetin e
privatizimit për arritjen e rezultateve të dëshiruara të ristrukturimit është i lidhur më
llojin e pronarit: disa pronarë janë më të mirë se të tjerët për të ndërmarrë
ristrukturimin. Anketimi i Djankov dhe Murrel (2002) gjen se verdikti i
përgjithshëm, në literaturën e vendeve në tranzision, është negativ për të brendshmit,
(insiders), (i.e., manaxherë dhe punonjës) dhe pozitiv për fondet e investimeve dhe të
huajt. Megjithatë, rezultatet pozitive të lidhura me fondet e investimeve, duhet të
trajtohen me kujdes në dritën e studimeve mbi programet e privatizimit masiv me
bono në Poloni dhe Çeki, në të cilat fondet e investimeve luajtën një rol të
rëndësishëm. Këto studime tregojnë se pronësia e fondeve të investimeve është e
lidhur me performacë të dobët ekonomike (Weiss & Nikitin, 1998; Nellis, 1999;
Blaszczyk et al., 2003).
Legjitimiteti politik: Faktorë të pastër politik, si opinioni publik, shpesh hidhen
poshtë me arsyen se nuk kanë rëndësi ekonomike. Megjithatë, ato ndikojnë në
suksesin e politikave ekonomike. Në dy studime, Henisz et al. (2005 a, b),
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kontrollojnë kalimin nga dominimi shtetëror në paradigmën neo-liberale të politikës
ekonomike, duke përdorur shembuj konkretë të reformave të privatizimit dhe
derregullimit në industrinë e telekomunikacionit dhe energjisë në një numër vendesh
në botë. (Ka vlera t‟i kujtojmë lexuesit se këto janë lloji i industrive që ne jemi të
interesuar në mënyrë të veçantë.) Ata vune re se legjitimiteti politik i reformave ka
pasoja të rëndësishme për rrezikun e atyre reformave që paraqiten disa herë, të cila
rrjedhimisht mund të shkaktojnë probleme serioze për investitorët e huaj, të cilët
kanë operuar në industritë e derregulluara dhe të privatizuara. Ata identifikojnë disa
faktorë që janë të rëndësishëm për legjitimitetin.
Së pari: reformat kanë legjitimitet të ulët nëse një vend i adopton ato thjesht në
përgjigje të presioneve nga huadhënësit multilateral si Banka Botërore apo FMN-ja,
dhe ato kanë legjitimitet më të lartë nëse edhe vendet fqinjë i kanë adoptuar ato.
Privatizimi pa kornizë rregullatore, i cili i lë konsumatorët të përballen me një
monopol privat në vend të një monopoli shtetëror, gjithashtu nuk i bën reformat
popullore. Autorët, gjithashtu, vunë re se mundësia për adoptimin e një pakete të
plotë reformash varet nga performaca ekonomike e një industrie (performanca e
dobët krijon kërkesë për reforma) dhe në prezencën e mjaftueshëm të kontrolleve dhe
balancave institucionale, të cilat i bëjnë politikanët vendas më pak të mundshëm që të
adoptojnë reforma, por i nxisin investitorët e huaj që të hyjnë në treg si pasojë e
besimit më të madh se reformat nuk do të kthehen mbrapsht pasi janë zbatuar.
Vendet që adaptojnë reforma si pasojë e presioneve nga institucionet multilaterale
kanë tendencën që të ndërhyjnë më vonë në treg, duke ndryshuar reformat ose duke
modifikuar kornizën e reformuar rregullatore dhe duke krijuar kështu humbje serioze
për investitorët e huaj.
Çështje të transferimit të njohurisë: Ndërsa mund të mos jenë të rëndësishme për të
gjitha industritë, të paktën për disa prej tyre (ka të ngjarë, për shembull, për industritë
e telekomunikacionit dhe financiare), pritje në lidhje me know-hown që investitorët e
huaj mund të sjellin, është një faktor që mund të luajë rol të rëndësishëm në vendimet
politike mbi privatizimin. Një literaturë relativisht e gjerë merret me çështjen e
transferimit të njohurive nga korporatat ndërkombëtare në filialet e tyre, si dhe me
strategjitë që firmat me pronësi vendase mund të adoptojnë me qëllim përmirësimin e
kapaciteteve të tyre teknologjike, duke thithur dije nga jashtë vendit.
Hobday (2002) krahason eksperiencën në industrinë e elektronikës së vendeve si
Korea e Jugut dhe Taivani, të cilat kanë pasur pak flukse IHD-sh dhe janë mbështetur
në kontraktimin e lidhjeve që zakonisht referohen si PPO (Prodhimi i Pajisjeve
Origjinale) me kompanitë perëndimore dhe japoneze, me ato të Singaporit dhe të
Hong Kongut, të cilat janë dominuar nga investimet e huaja, dhe kompanitë e
elektronikës, të cilat shpesh kanë qenë filiale të atyre perëndimore. Ka avantazhe dhe
disavantaxhe në të dyja mënyrat. Ndërsa, Borrus (1996) tregon si filialet amerikane
në vendet si Singapori kanë lëvizur shpejtë në zinxhirin e vlerës, është e qartë (me
përkufizim) se edhe më i forti prej tyre nuk e ka mundësinë që të zhvillojë një markë
të vetën të pavarur, siç ka qenë rasti i Samsungut të Koresë Jugore; një nivel varësie
nga kompania nënë do të mbetet gjithmonë. Në anën tjetër, një shembull i
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vështirësive shumë të mëdha, që u përballuan edhe nga kompania ACER, kompania e
pavarur më e aftë e prodhuesit shumë të suksesshëm taivanez të kompjuterëve,, e cila
u detyrua që të ngrejë kapacitete më ngadalë se në lidhjet kontraktuale PPE (Ernst,
2000). Një faktor tjetër, që komplikon situatën, është larmia e metodave të ndryshme
që mund përdorin firma ndërkombëtare nga vende të ndryshme; Borrus (1996), për
shembull, demonstron se filialet aziatike të kompanive amerikane në Azi, gëzonin
shumë më tepër mundësi zhvillimi se filialet japoneze. Vërtet, korporatat
ndërkombëtare e organizojnë rrjetin e tyre të prodhimit ndërkombëtar dhe R&D në
mënyra shumë të ndryshme, dhe këto janë shumë të rëndësishme në përcaktimin se
çfarë përfitimesh filiali (dhe nëpërmjet tij vendi pritës) mund të ketë përsa i përket
transferimit të njohurive dhe rritjes së kapaciteteve.
Gassmann dhe von Zedtwitz (1999) portretizojnë metoda të ndryshme të përdorura
nga korporatat ndërkombëtare në organizimin e aktiviteteve të tyre të R&D. Metoda
që sjell përfitimet më të mëdha për zhvillimin e kapaciteteve lokale të filialit është
ajo që ata i referohen si një “rrjet i integruar R&D”, një rrjet fleksibël i qendrave të
kompetencës. Megjithatë, ashtu si Patel dhe Vega (1999) theksojnë se kjo metodë në
përgjithësi është e rrallë, dhe pjesa më e madhe e korporatave ndërkombëtare i japin
një rol dytësor filialeve të tyre në zonën e R&D, ndërsa mbajnë aktivitetet më të
rëndësishme në qendër.
4. E VEÇANTA NË INFRASTRUKTURË DHE MONOPOLEVE
NATYRALE?
Një numër i rëndësishëm industrish të synuara nga qeveria Shqiptare për privatizim
janë monopole natyralë. Këto përfshijnë rrjete korporatash, si shërbimi kombëtar i
energjetikës KESH-i, gazi, uji, sistemi i mbeturinave, sistemi i hekurudhave, dhe
telekomunikacioni. Ka disa shqetësime të veçanta që duhen marrë në konsideratë kur
ndërtohet strategjia për privatizimin e këtyre industrive. Siç u përmend më sipër, një
nga faktorët kyç që siguron arritjen e përfitimeve në efiçensë, është konkurrenca. Por
shpesh mundësitë për konkurrencë janë të kufizuara apo nuk ekzistojnë në këto
industri, dhe ky problem kërkon një vëmendje të veçantë.
Ashtu si nxjerr në pah Newbery (2002), shërbimet publike përballen me dy çështje
kryesore. E para efiçenca ekonomike, për të cilën pronësia private dhe konkurrenca
janë zakonisht zgjidhja më e mirë. Megjithatë, konkurrenca ndonjëherë nuk është e
mundur në këto industri, dhe kur është kjo situata, hartohen rregullat për vendosjen e
çmimit dhe ka pak dallim nëse ky shërbim është nën pronësinë private apo publike
(si Newbery [2002: 4] shkruan, “monopolet e privatizuara kishin shumë nga
mangësitë e monopoleve publike, por kishin gjithashtu edhe disavantazhin që qeveria
nuk kishte më fuqinë që të urdhëronte riorganizimin dhe ristrukturimin e tyre”).
Grupi i dytë i çështjeve lidhet me shqetësimin mbi mënyrën e pagimit të investimeve
për infrastrukturën e re. Këtu forca e monopolit ndihmon në stimulimin e më shumë
investimeve, meqenëse investitori monopol sigurohet se është në gjendje që të
mbledhë fitimet nga investimi pa rrezikuar zvogëlimin e rentës nga eksternalitetet
(kjo është arsyeja, për shembull, tek monopolet artificiale të krijuara nga mbrojtja e
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patentës). Kështu, është e qartë se ka një konflikt rregullator midis këtyre dy grupeve
të çështjeve, dhe zgjidhja e kësaj dileme është detyra kryesore e autoriteteve
rregulluese. Për këtë arsye shumë metoda privatizimi dhe derregullimi të shërbimeve
publike bazuara në rrjete janë përpjekur që të ndajnë infrastrukturën fizike nga puna e
rrjetit, si Newbery (2002:3) shkruan:
Inovacioni më i madh i periudhës pas krizës së naftës, nuk ishte aq shumë
privatizimi, sesa ishte liberalizimi dhe/ose ristrukturimi. Nëse rregullimi mund të
kufizohet në thelbin e rrjetit të monopolit natyral, dhe konkurrenca e prezantuar për
shërbimet e ofruara mbi rrjetin, atëherë efiçenca dhe inovacioni mund të nxiten. (...)
Evidenca (...) sugjeron se mund të ketë pak ndryshim në eficencë midis rrjetit të
shërbimeve në pronësi të shtetit dhe rrjetit privat vertikalisht të integruar që është
subjekt i rregullave të kosto-shërbimeve. Rijësia kryesore që bën dallim në
performancë është të nxitet konkurrenca në shërbimet e ofruara mbi rrjetin.
Dilemat e pasqyruara këtu, dhe rreziqet që fshihen në privatizimin e
infrastrukturës, ilustrohen mirë në shembullin e privatizimit të hekurudhës
Britanike. Në Britani privatizimi i infrastrukturës së sistemit hekurudhor nuk ishte
i qëndrueshëm.
Pas privatizimit që u krye në mes të viteve 90-të, korporata private Railtrack ishte
përgjegjëse për shinat deri në vitin 2002, gjithashtu, u krijuan dhe u caktuan me
oferta publike 25 franciza që operonin për trenat e pasagjerëve. Fragmentizimi në
rastin britanik ishte ekstrem, jo vetëm që u nda infrastruktura e shinave nga
veprimtaria operacionale, por edhe pronësia e infrastrukturës nga mirëmbajtja (e cila
u nënkontraktua nga Railtrack) dhe pronësia e trenave nga veprimtaria (kompanitë e
mjeteve të transportit u ndanë nga kompanitë që operonin). Megjithatë, pas një
katastrofe në hekurudhë në vitin 2000, Railtrack u mor nga një organizatë jofitimprurëse e quajtur “Network Rail” (Rrjeti i Hekurudhave), e cila filloi një
program të madh investimi të financuar nga shpenzimet e buxhetit të shtetit për
sistemin hekurudhor. Si pasojë e problemeve në infrastrukturën hekurudhore, në
vjeshtën e vitit 2000, më pak se 65% e trenave në Britani vinin në kohë (i.e., më e
shumta ishte pesë minuta më vonese, me përjashtim të shërbimeve në distancat e
gjata, për të cilët marzhi është dhjetë minuta); u desh që të vinte vera e vitit 2006 që
të arrihej 90% (Wright, 2005, 2006). Gjithashtu, si pasojë e problemeve me
privatizimin, gjatë viteve të para të dekadës mbi gjysma e 25 francizave të
pasagjerëve u ndihmuan financiarisht në situata të vështira nga qeveria (Giles &
Jowit, 2003). Riintegrimi i rrjetit me atë të pasagjerëve është propozuar, por këtë
propozim e kanë kundërshtuar fuqishëm, pasi ata (në mënyrë racionale) kanë frikë se
do të diskriminohen në një sistem të tillë (Wright, 2006).
Modeli suedez duket se është shembull i një praktike më të mirë në drejtim të
reformimit të sistemit hekurudhor. Në kuadrin e reformave në fund të viteve 80-të
dhe 90-të, suedezët paraqitën ndarjen e shinave nga veprimtaria operative, duke
mbajtur të parën si një monopol të shtetit, ndërsa futën konkurrencën në rastin e të
dytës (Wikipedia, “Privatizimi në Sistemin Hekurudhor Britanik”). Ky koncept
reformash është në përputhje me axhendën e liberalizimeve që nxiten nga Komisioni
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Evropian, sipas të cilit qeveritë shtyhen që të lejojnë operatorët privatë të transportit
të ecin në shinat e tyre (Wright, 2006). Privatizimi dhe/ose liberalizimi i shërbimeve
do të çojë te shumë nga të njëjtat dilema e hasura tashmë në lidhje me mosintegrimin
vertikal dhe me nevojën për rregulla të përshtatshme të hartuara për të stimuluar
konkurrencën dhe mbrojtjen e interesave të konsumatorëve. Ekonomistët mund të
zhvillojnë në mënyrë të vazhdueshme modele të efekteve të konkurrencës, të cilat
janë specifike në lidhje me tipin e shërbimit që shqyrtohet dhe strukturës së tij të
kostos (Newbery, 1997; World Bank, 2002). Të tilla modele janë shumë të
rëndësishme për të arritur rezultate të suksesshme nga politikat e privatizimit dhe të
liberalizimit.
5. Ç`MUND TE THUHET MBI PREFERENCËN PËR INVESTITORË
VENDAS?
Preferenca për investitorë vendas në transaksionet e privatizimit shpesh mbrohet me
argumentin se është një mjet për të krijuar një klasë të brendshme kapitalistësh në
vendet, të cilat nuk kanë pasur ende mundësinë që t‟i zhvillojnë ata. Megjithatë, në
praktike, kjo çon vetëm në arbitrazh, me “investitorët” vendas që blejnë kompanitë e
privatizuara për një vlerë të vogël se ajo që do të kishin ofruar investitorët e huaj dhe
me vonë ua shesin investitorëve të huaj këto kompani. Kjo sjell si pasojë humbje të të
ardhurave nga buxheti i shtetit, i cili futet në xhepin e “kapitalistëve” vendas, si dhe
kalimin e pronësisë në duart e të huajve gjithsesi. Eksperienca e Polonisë shërben si
një shembull i mirë.
Në fillim të viteve 90-të, Tryeza e Rrumbullakët Polake loboi me sukses në qeveri
për një trajtim preferencial të investitorëve polakë në disa transaksione privatizimi.
Një prej tyre ishte shitja e fabrikës së birrës “Lech” në shtator të vitit 1993 njërit prej
qytetarëve polakë më të pasur dhe (të paktën deri së fundmi) më me shumë influencë,
Jan Kulczyk. Kulczyk ishte një anëtar i njohur i Këshillit të Bizneseve Polake, i cili
kishte marrë pjesë aktive në fushatën e lobingut në emër të investitorëve polakë. Pas
më pak se tre vjetësh Kulczyk njoftoi shitjen e fabrikës së birrës tek një kompani e
Afrikës së Jugut, e cila kishte shprehur interesin e saj në ministrinë e privatizimit për
“Lech”, kur kjo e fundit ishte akoma në pronësi shtetërore. Kulczyk mori pjesë në një
skenar të ngjashëm në rastin e privatizimit të kompanisë Polake të
telekomunikacionit, “Telekomunikacja Polska” (TP). TP-ja iu shit në vitin 2000 një
konsorciumi që u krijua nga Kulczyk dhe France Telecom. France Telecom kishte
dorëzuar një ofertë për TP-në, e cila ishte hedhur poshtë në vitin 1999, po kur
Kulczyk u shfaq, gjithçka ndryshoi (Matys, 2000). Ministri i Komunikimit Tomasz
Szyszko shtoi një marrëveshje sekrete me pronarët e rinj, ku pëcaktohej se qeveria
nuk do të lejonte konkurrentë të tjerë të hynin në pjesë të caktuara të tregut të
telekomunikacionit (për shembull, për thirrjet ndërkombëtare) për një periudhë disa
vjeçare, gjithashtu i dha konsorciumit dorë të lirë në vendosjen e çmimeve
(Markiewicz, 2001). Kjo solli per pasojë situatën që Polonia kishte një nga shërbimet
më të shtrenjta të telekomunikimit në Evropë (Gorzynski et al., 2006). Në këtë
mënyrë konsumatorët polakë u përballën me një monopolist privat, që abuzonte me
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fuqinë e tij të tregut si rezultat i privatizimit. Skema ruse e privatizimit “hua për
aksione” është një shembull tjetër i një përpjekje nga ana e shtetit për të krijuar
klasën vendase të kapitalistëve. Edhe ky ishte një rast i qartë dështimi (Black et al.,
2000).
Krahas këtyre vëzhgimeve mbi pasojat praktike të preferencave për investitorët
vendas në privatizim, duhet që të shikohen gjithashtu faktet mbi rolin e investimeve
dhe investitorëve të huaj në ekonomitë e Evropës Qendrore dhe Lindore. Në mënyrë
të veçantë në fillim të tranzicionit, studime mbi sipërmarrjen në shtete të ndryshme
treguan se firmat me pronësi të huaj kishin një performancë shumë më të mirë së
firmat me pronësi vendase në aspektin e investimeve, ristrukturimit, rritjes së
produktivitetit, intensitetit të eksporteve dhe shpenzimeve për R&D, megjithëse
përfitueshmëria në disa raste ishte më i ulët. Shkak për këtë mendohet se ishte çmimi
i transferimit (Dabrowski et al., 1993; Szomburg et al., 1994; Krajewski, 1996;
Benacek & Zemplinerova, 1997; Smith et al., 1997; Major et al., 1999). Këto
përfundime u konfirmuam më tej në meta-anketimin e sipërpërmendur të Djankov
and Murrell (2002).
6. PËRFUNDIME
Sigurisht vendimmarrësit shqiptarë kur të vendosin mbi privatizimin e industrive
strategjike duhet të kenë si kriter kryesor përgjigjen e pyetjes së thjeshtë: do të jetë
mirë për njerëzit e Shqipërisë? Ka rëndësi që të vë në dukje që kjo nuk është
detyrimisht e njëjtë me pyetjen “do të jetë e mire për shqiptarët?”. Pyetja e fundit
mund të gjejë përgjigje pozitive nëse përfituesit e një programi janë elitat e
privilegjuara me kombësi shqiptare. Ky sigurisht që nuk është qëllimi. Ajo që është
në interes të qytetarëve shqiptarë është që ata të sigurohen se të mirat dhe shërbimet
bazë do të përdoren në mënyrë eficente, në një mënyrë që siguron, sa më shumë që të
jetë e mundur, cilësi të lartë nga njëra anë dhe fuqi paguese e mundësi përdorimi në
anën tjetrën. (Sigurisht që në rastin e industrive që merren me nxjerrjen e naftës,
duhet që të konsiderohet kriteri se çfarë ndikimi do te ketë ndryshimi i klimës tek
brezat e ardhëm, ndryshim i cili vjen si rezultat i përdorimit të naftës.). Ramamurti
(1999) na kujton se në privatizimin e shërbimeve publike, ku koha e nevojshme që
një investim të japë përfitime mund të jetë jashtëzakonisht e gjatë, kontratat e
privatizimit shpesh kanë dështuar dhe/ose janë bërë subjekt rinegociatash. Ai
sugjeron se nëse është e pamundur që në një pikë të caktuar në kohë qeveria të
privatizojë, atëherë në atë industri duhet të kryhet liberalizim dhe derregullim, kjo
duhet shoqëruar njëkohësisht me përpjekjet për të përmirësuar manaxhimin e
ndërmarrjeve që mbeten në pronësi shtetërore. Prej kohësh OECD-ja dhe Banka
Botërore kanë punuar në zhvillimin e kodeve dhe rregullave drejtuese për praktikën
më të mirë në lidhje me drejtimin korporativ në ndërmarrjet shtetërore (OECD,
2005). Përsa i përket infrastrukturën së rrjeteve të tilla si transporti hekurudhor ose
shërbimet publike, është ndoshta e këshillueshme fokusimi (të paktën fillimisht) në
privatizimin e manaxhimit të shërbimit të shpërndarjes, ndërsa infrastrukturën fizike
të mbetet në duart e shtetit. Shteti nderkohë kujdeset që të sigurojë konkurrencën
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maksimale në shërbimin e shpërndarjes dhe në modelimin e përshtatshëm të
industrisë dhe strukturës së tij të kostove në rastet kur vendosen kushtet me
operatorët në kontratë.
Thirrjet për trajtimin preferencial të investitorëve vendas duhet që të trajtohen me
shumë skepticizëm. Studimet të ndryshme tregojnë se ka shumë arsye që të
mendohet se pronësia e huaj të japi rezultate më të mira. Në anën tjetër, të gjitha
negociatat e privatizimeve, pavarësisht nëse blerësi është vendas apo i huaj, duhet që
të administrohen në mënyrë transparente për të mënjanuar dyshimet për korrupsion,
dhe në negociatat me investitorë potencial të huaj do të ishte me vend që të
vlerësohej, të paktën në disa industri, se çfarë përfitimesh investitori mund t‟i sjellë
vendit në lidhje me rritjen dhe përmirësimin e kapaciteteve teknologjike. Sigurisht,
me qëllim që të tërhiqen investitorët që kanë më shumë për të ofruar, vendi duhet që
të bëjë përpjekje që të sigurohet se këta investitorë janë të aftë të veprojnë në një
mjedis që përfiton nga transferimi i njohurive, duke përfshirë infrastrukturën e duhur,
mbrojtjen e të drejtave të pronësisë (intelektuale, ose të tjera), si dhe një publik të
edukuar qytetarësh dhe konsumatorësh. Privatizimi nuk ndodh në vakum, por ndodh
brenda një kornize të dhënë institucionale dhe rregullatore, dhe cilësia e kësaj kornize
duhet të garantohet – kjo është diçka, e cila mund të jetë një prioritet më i
rëndësishëm edhe se vetë privatizimi.
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INDUSTRIA ÇEKE E AUTOMOBILAVE: NJË SEKTOR I TËRË
I TËRHEQUR NË PRIVATIZIMIN STRATEGJIK
Miroslav ZÁMEČNÍK dhe Roman ČEŠKA1

Suksesi i sektorit të automobilave çek filloi 16 vite më pare, por në varësi të
këndvështrimit mund te thuhet se ka filluar njëqind vjet më pare. Mbi 100 vjet më
pare. Republika Çeke kishte një pozitë unike midis vendeve të Evopës QendroreLindore pasi kishte një prodhues të vetin të qëndrueshëm, “Škoda”, e cila festoi 100
vjetorin e vet në vitin 2005, ashtu si edhe prodhuesit e tjerë të automobilave, si
prodhuesi i kamionëve “Tatra” dhe “Avia”. “Škoda” është një nga katër prodhuesit
më të vjetër të makinave në botë, aktualisht tetë dekada më e vjetër se “Volkswagen
AG”, që kontrollon firmën që nga 1991. Pavarësisht traditës së gjatë, Škoda nuk ishte
prodhuesi i parë i makinave në vend. Aktualisht, prodhuesi i parë i automobilave në
perandorinë Austro-Hungareze, marka “Praesident”, ishte ndërtuar në vitin 1898 në
Kopřivnice, në verilindje të Moravisë. Vazhduesi i kompanisë, kamioni “Tatra”,
vazhdon veprimtarinë prodhuese të fuoristradave të rënda dhe kamionëve ushtarakë.
60 vjet më parë. Kompania më e madhe e automobilëve Çekosllovake –“Škoda
Automobile Works” u privatizua nëpërmjet shitjes së pjesës më të madhe të
aksioneve te “Volkswagen AG” në 1991, një nga shembujt e parë të investimit të
madh të huaj nga një investitor srategjik në vend. Privatizimi i Škodës, paksa në
kundërshtim me kohën, dha prova të një suksesi, duke u bërë shtysë për një valë
investimesh të vazhdueshme nga kompani të tjera prodhuese automobilash dhe të
pjesëve të këmbimit të tyre. Historia e Škodës: Origjina e “Škoda” fillon në fillimet
e viteve 1890 ku, ashtu si edhe shumë kompani të tjera prodhuese të stabilizuara,
mbante emrin e themeluesit të saj “Laurin & Klement”, e cilaa filloi aktivitetin me
prodhimin e biçikletave.2 Kompania filloi të prodhojë motoçikleta në vitin 1899 dhe
vetura në vitin 1905. Në vitin 1924, kompania u bashkua me Škodën, me
konglomeratin më të madh industrial të Çekosllovakisë. Më vonë prodhimi doli nën
emrin e “Škoda”. Mbas rënies së prodhimit gjatë krizës ekonomike, “Škoda” ishte
përsëri e suksesshme me modele të tilla si “Popullor” në fund të viteve 1930. Gjatë
Luftës së Dytë Botërore, kohë kur toka Çeke u pushtua nga Nazistët Gjermanë,
Škoda ishte një pjesë e “Hermann Goering Werke”, që përfshihej në prodhime
1

Konsulentë të pavarur, Republika Çeke
Ishte viti 1894, dhe 26 vjeçari Václav Klement, (që ishte librashitës në Mladá Boleslav, në
Republikën e sotme Çeke, që atëhere ishte pjesë e Austro-Hungarisë) nuk ishte në gjendje të gjente
pjesë këmbimi për të riparuar biçikletën e tij Gjermane. Klement ia ktheu biçikletën e tij
prodhuesit, Seidel dhe Naumann, me një letër të shkruar në gjuhën Çeke, ku i kërkonte atyre që të
bënin riparimin e biçikletës së tij. Ai mori një përgjigje në gjermanisht që theksonte “Nëse ju doni
një përgjigje, duhet të shkruani në një gjuhë që ne mund t‟ju kuptojmë”. Klementi, i pakënaqur,
megjithëse nuk kishte ndonjë eksperiencë të mëparshme teknike, vendosi të hapte dyqanin e tij të
riparimit të biçikletave, te cilin ai se bashku me Václav Laurin e hapën në vitin 1895 në Mladá
Boleslav. Burimi: Wikipedia
2
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ushtarake. Mbas luftës, kompania u shtetëzua në vjeshtë të vitit 1945 dhe veturat
“Škoda” përsëri kishin një reputacion të mirë ndërkombëtar. Ky reputacion u ruajt
deri në vitet 1960, duke prodhuar modele si “Škoda 440” Spartak, 445 “Octavia”,
“Felicia” and “Škoda 1000 MB”, që në atë kohë janë eksportuar edhe në tregje të
largëta si Australia dhe Zelanda e Re. Larmia e prodhimeve të saj në vitet 1980,
konsiderohej si shumë e vjetëruar. Por megjithë imazhin e saj dhe faktin që u bë
subjekt i shumë barcaletave në atë periudhë3, veçanërisht në UK, “Škoda” mbeti një
eksport i rëndësishëm i Cekosllovakisë drejt Evropës Perëndimore. Mbas vitit 1989
me kthimin paqësor në demokraci, qeveria e re ndërmori programin e privatizimit
masiv duke përfshirë edhe skemën me Bono Privatizimi. Në rastin e “Škodës”,
qeveria vendosi të sillte në vend një partner të huaj të rëndësishëm. “Volkswagen”
(VW) fitoi ndaj prodhuesit francez të makinave “Renault”, i cili humbi sepse plani i
tij strategjik nuk kishte parashikuar mbajtjen e markës “Škoda”. VW ka nën kontroll
kompaninë “Škoda” që nga Prilli 1991. Me anë të futjes masive të kapitalit dhe
teknologjisë nga VW, cilësia dhe reputacioni i veturave “Škoda” ndryshoi në mënyrë
të rëndësishme4, veçanërisht mbas prezantimit të tipeve të “Octavias” dhe “Fabias”
në pjesën e dytë të viteve 1990, që çoi në valën e madhe të prodhmit dhe
transformimit të të gjithë sektorit të prodhimit të automobilave. “Škoda” katërfishoi
prodhmin e veturave që nga ardhja e VW-së, duke prodhuar mbi 550 mijë vetura në
vitin 2006. Kompania tashmë ka zbuluar planet që të rrit prodhimin deri në 1 milionë
vetura në vitin 2015, me një zgjerim që vjen si nga rritja e kapacitetit në të tre
fabrikat në Republikën Çeke, ashtu edhe nga linjat e montimit në Kinë, Rusi, Indi,
Ukrahinë, Kazakistan dhe Bosnjë. Në vitin 2007 kompania ka hapur një qendër per
edukimin e nivelit te trete me kushte optimale dhe teknologjine e fundit. Škoda në
vetvete përbën rreth 10% të eksporteve Çeke.
Investimet e VW te “Škoda” shkaktuan një valë të investimeve në të gjithë
sektorin e automobilave Sot, vendi ka tërhequr një numër të madh projektesh
investimesh, përfshirë këtu fabrikat e “Toyota”, “Peugeot”, “Citroën” në Kolin
(300.000 copë në vit) dhe fabrikën gati në përfundim të “Hyundait” në Nošovice, gjë
3

“Si mund të dyfishoni vlerën përmes rishitjes së Škodës suaj? Mbusheni serbatorin e Škodës plot!
“, ishte një barcaletë popullore angleze e asaj kohe.
4
Me progresin dhe atraktivitetin e zhvillimit teknik, modele të reja kanë dalë në treg dhe imazhi i
Škodës filloi të përmirësohej me ngadalë. Në UK, është arritur një kthesë e madhe me fushatën
ironike “Për nder, është Škoda" që filloi vitet 2000. Në vitin 2003 një reklamë në British TV, një
punëtor i ri në linjën e prodhimit po vendoste logon e makines ne te gjithe siperfaqen e jashtme te
makinës. Kur kaluan disa makina luksoze ai ndaloi pa e përshatur bagazhin dhe përderisa ato
dukeshin aq luksoze ato nuk duhet të ishin Škoda. Kjo fushatë tregtare u realizua duke vendosur
përballë imazhin e Škodës me market e tjera te makinave, e cila u vleresua nga ekspertet e
marketingut si nje strategji me nivel risku te larte. Në se Fabia dhe Octavia nuk kanë qenë më pak
se makina të shkëlqyera, atëhere fushata publicitare mund të kishte patur efekte negative per
imazhin e makines. Në vitin 2005, Škoda ka shitur mbi 30,000 vetura në vit në UK, që kap një
segment tregu mbi 1%. Për herë të parë në historinë e UK, një listë pritje u krijua tek distributorët
e Škoda. Pronarët e distribucionit të Škodës në UK në mënyrë të vazhdueshme gjatë viteve 2000 e
kanë renditur këtë markë afër kreut në vrojtimet për kënaqësinë e konsumatorëve J.D. Power.
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që do të ndihmojë për krijimin e një kapaciteti prodhimi të projektuar për rreth një
milionë vetura në vitin 2009, më tepër se çdo vend tjetër që iu bashkua BE-së në
vitin 2004. Sipas Shoqatës Çeke të Industrisë së Automobilave (AIA), sektori i
automobilave kap 19,8% të të gjithë prodhimit kombëtar industrial (të përfaqësuar
nga kompanitë që kanë më shumë se 20 punonjës) në vitin 2006 (Tabela 1).
Industria Çeke e automobilave e ka rritur prodhimin me 23% në vitin 2006. Mbi
850,000 mjete motorike u prodhuan në vitin 2006, duke përfshirë 848,922 vetura
(+42%) dhe 2,929 autobuza (+34%), niveli më i lartë i prodhimit në historinë e
vendit. Prodhimi gjithsej i industrisë së automobilave e kapërceu vlerën prej 644
miljardë CZK (22.8% e pjesës së aktivitetit industrial në Republikën Çeke) dhe degët
e eksportit u rritën me 18.3% për gati 480 miljardë CZK, 88% e të cilave destinohen
për tregun e vendeve të BE. Sipas presidentit të AIA z.Vratislav Kulhánek, në vitin
2005 dhe 2006 bilanci i tregtisë së jashtëme i Republikës Çeke ishte pozitiv në saj
vetëm të industrisë së automobilave. Industria e motorave mbuloi rreth 20% të
eksportevegjithsej dhe rreth 21% të eksporteve Çeke drejt vendeve të BE. Numri i
punonjësve në këtë degë të ndustrisë e kaloi 115,000 njerëz. Pra, 8.5% e punonjësve
prodhojnë rreth 20% të prodhimit industrial të Republikës Çeke. Industria e
automobilave është gjithashtu sektori me proporcionin më të madh në vlerën e shtuar
bruto të industrisë së manifakturimit. Për më tepër, treguesit kryesor të prodhimit si
të ardhurat nga shitja e prodhimeve dhe shërbimeve të veta, numri i punonjësve, vlera
e shtuar dhe rendimenti i punës ivity kanë vazhiar të rriten në mënyrë të
vazhdueshme që nga viti 2000.

Burimi: AIA, 2007
Roli i IHD Sektori i automobilave në republikën Çeke ka përftuar nga investimet e
huaja direkte masive (IHD) që kanë një ndikim të konsiderueshëm poziiv në
rendimentin dhe cilësinë e punës, ndërkohë që kanë mbajtur në kosto dhe çmime
prodhimi të favorshme. Rritja e tanishme e shpenzimeve R&D në këtë sektor mund ti
atribuahen IHD-së. Fal pozicionit të saj gjeografik, vendi është një vend i shkëlqyer
për të hedhur. Bazuar në pozitën gjeografike, vendi është në një pozicion të shkëlqyer
për për të dhënë një prodhim që fillohet nga e para ose për të zhvilluar një qendër
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kontrolli për një zinxhir furnizuesish që të jetë në gjendje ti shërbej prodhuesve
ekzistues dhe gjithashtu për ata që do të krjohen në Evropën qendore dhe Lindore.
Furnizues dhe prodhues komponentësh Roli relativ i furnizuesit është në rritje
konstante, dhe në vitin 2005 roli furnizues zinte 55% të eksporteve Çeke të
automobilave. Në terma të prodhimit industrial, nr të punonjës dhe pjesës në të
ardhura gjithsej, më se 300 furnizues (së paku 2/3 e kapitalit të huaj) përbënin pjesën
kryesore të industrisë Çeke të makinave. Prodhuesit Çek të pjesëve të këmbimit kanë
lulëzuar si pasojë e rritjes së IHD-ve në sektorin e prodhimit të makinave.
Rreth 80% e vëllimit të furnizimit të pjesëve të këmbimit për fabrikën e
Toyota/Peugeot/Citroën janë të prodhuara në Çeki, gjë që tregon se prodhimi i
pjesëve të këmbimit të bëra në Çeki është në nivel të lartë. Pavarsisht nga rritja e
prodhimit përfundimtar Çek në, prodhimi i firmave furnizuese mbizotëroi edhe në
vitin 2006, me 56.7% të prodhimit gjithsej të industrisë së automobilave dhe 49.4%
të eksporteve të kësaj industrie. Gjatë dhjetë viteve të shkuara të ardhurat e
furnizuesve u rritën gjashtë herë, gjë që është një rast i veçantë në gjithë botën.
Në se shikojmë jashtë Evropës, sipas CzechInvest prodhuesit Jugkorean të pjesëve të
këmbimit kanë gjithashtu një përqindje të lartë të Republikën Çeke duke planifikuar
për të furnizuar si fabrikën e Hyundait (mendohet të hapet në vitin 2008, me aktivitet
të plotë në vitin 2009) dhe njëkohësisht edhe fabrikën e re të Kia në Sllovaki e hapur
në vitin 2006. Megjithatë, Japonia mbetet investitori i dytë pas Gjermanisë.
Grupimet (Clusters) Grupimet e prodhimit të automobilave janë tashmë një realitet
i rëndësishëm për ekonominë kombëtare dhe grupimi i rajonit të Pragës renditet
midis më të rëndësishmëve në Evropën qendrore dhe Lindore. Fenomeni i gruimeve
në republikën Çeke përmbledh si përqendrimin e firmave të vendosuar në zonën e
vjetër industriale dhe rrjetet e furnizuesve të shpërndarë në të gjithë vendin që i‟u
shërbejnë kompanive të mëdha ndërkombëtare si Volkswagen/Škoda. Në mënyrë
interesante pritet krijimi i një shumëgrupimi ndërkombëtar në zonën e Evropës
Qendore me qendrën e vet në pjesën verilindore të republikës Çeke dhe në përbërje të
saj do të jenë Polonia, Sllovakia dhe Hungaria.
Kërkim dhe Zhvillim Shpenzimet e biznesit për R&D në industrinë e motorave
kanë qenë rreth €180 milionë në vitin 2004, më se trefishi në krahasim me 1996 dhe
i kapërcejnë në mënyrë të konsiderueshme shpezimet R&D në sektorët e tjerë të
industrisë Çeke të manifakturimit. Numri gjithsej i punonjësve kërkimor është rritur
gradualisht që nga viti 1991:ai ishte 982 në 2004, duke përfaqësuar më se 13% të
numrit gjithsej të punonjësve kërkimor në sektrin privat dhe rreth 27% të punonjësve
kërkimor në industrinë e manifakturimit. Invesimet në R&D u rrit shpejt – në vitin
2006 numri i punonjësve në këtë sferë u rrit me16.5% duke arritur në 4.500 persona.
Ekonomikisht kompanitë e forta tentojnë të kenë kapacitetet e tyre R&D (p.sh. Škoda
Auto, Karosa ose Autopal). Në Republikën Çeke ka gjithashtu në serë institute
private R&D të specializuara në inxhinjerinë e automobilave. Kapacitetet e sektorit
publik për R&D janë kryesisht në universitetet teknike që ndodhen në Pragë, Brno,
Pilsen dhe Ostrava. Këto universitete bashkëpunojnë me ndërmarrjet për projekte
kërkimore dhe të diplomuarit e tyre shpesh punësohen nga kompanitë e rajonit.
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Shërbimet Qeverisë Çeke për promovimin e investimeve dhe mbështetjen e
biznesit: Shëmbull nga ÇekInvest E themeluar në 1992 nga Ministria e Industrisë
dhe Tregëtisë, ÇekInvest është agjencia e zhvillimit të investimeve dhe biznesit tëë
Republikës Çeke, shërbimet dhe programet e zhillimit të së cilës kontribuojnë për
tërheqjen e investimeve të huaja dhe zhvillimin e kompanive (shoqërive). ÇekInvest
siguron shëbimet e mëposhtme falas:
Shërbime të plota për investitorët – asistencë të plotë informimi, trajtim të
nxitjeve të investimeve, identifikim të karakteristikave të biznesit,
lokalizimin e furnitorëve Çekë, shërbime të kujdesit të mëtejshem
Zhvillim të infrastrukturës së biznesit
Mundësi për përdorimin e fondeve strukturore
Roli i ÇekInvest në ndërmjetësimin e ofertave të kompanive lokale (të
zotëruara nga cekët) tek kompanitë e huaja multinacionale.
Shumëllojshmeri e konsiderueshme e industrisë Ceke ofron mundësi të burimeve për
kompanitë e huaja. Për të ulur koston e kërkimeve, ÇekInvest ju ofron shërbime
kompanive të huaja të interesuara për burimet dhe rezervat në Repulikën Ceke :
Rekomandim të furnitorëve të përshtatshëm dhe të partnereve të biznesit
Rekomandim të bashkëpuntorëve të ndërmarrjeve të përbashkëta.
Lehtësimin e krijimit të kontakteve me kompanitë Ceke dhe (lehtesimin) të
takimit me partnerët e biznesit.
Përgatitjet e vizitave në kompanitë e zgjedhura Ceke
Organizimin e itenerareve të udhëtimeve të biznesit
Shoqërimin e udhetimeve të biznesit nga një manaxher projekti i ÇekInvest
Takimin me furnitorë të mundshëm në formën e forumeve. Në mënyrë që të
garantohet cilësia e furnitorëve lokale, ÇekInvest ofron shërbime të edukimit dhe
këshillimit për fimat lokale nëpërmjet Programit të Zhvillimit të Furnitorëve.
Instrumenti vendimtar brënda Programit është të vlerësuarit sipas standartit e
furnitorëve bazuar në modelin e Fondacionit Europian për Cilësinë e Shkëlqyer.
Furnitorëve ju jepen hap pas hapi këshilla, propozime, sugjerime, për
përmirësimin e standartit të aktiviteteve të biznesit të tyre.
Gjatë gjithë procesit, kompanitë e huaja – si klientë të mundshëm– konsultohen në
mënyrë që të kuptohet nëse prioritetet dhe kërkesat e tyre janë reflkektuar. Ndërmjet
viteve 2003 dhe 2005, kompanitë çeke që morën pjesë në Program, rritën
produktivitetitn e punës (fuqisë punëtore) së tyre me 10% dhe shitjet e tyre u rritën
me 15%. ÇekInvest gjithashtu ka krijuar një database të kompanive Ceke që operojnë
në industrinë e përpunimit, ashtu sikurse skedaret e të dhënave të sektorëve të
specializuar që mbulojnë industrinë automobilistike dhe industrinë e aeronautikës.
Skedare të dhënash që mbulojnë sektorët e IT (Teknologjisë së Informacionit) dhe
elektronikës, janë të përgatitur.. Të gjithë skedarët e të dhënave janë lirshmërisht të
disponueshëm në Website-in tonë dhe mund të përdoren për kërkimin dhe
klasifikimin e furnitorëve dhe partnerëve të mundshëm për ndërmarrje bashkëpunimi
(joint venture) në Republiken Çeke.
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Për lidhjen e investitorëve të huaj me furnitorë potencialë ÇekInvest organizon ditët
e furnitorëve. Furnitorët, në anën tjetër, kanë një mundësi të ofrojnë produktet dhe
shërbimet e tyre. ÇekInvest ka eksperiencë me organizimin si të rasteve të mëdha për
15 kompani multinacionale dhe 200 furnitorë të mundshëm, ashtu edhe të rasteve të
vogla midis një investitori të huaj dhe disa furnitorëve. Me ndihmën e këtyre
insrumentave, ÇekInvest ndërmjetëson kontrata furnitorësh me vlerë 250 milionë
USD që prej vitit 2001, kryesisht në sektorët e mëposhtëm:
Sektori
Lëndë plastike
Kondicionimi i ajrit
Inxhinieri (projektim)

Vlera e kontratave ( milionë USD)
80.8
58.4
56.1

Elektronikë
25.5
Sektori automobilistik
21.5
Database e Përgjithshme e Furnitorëve Database i Përgjithshem i furnitorëve, përfshin
pothuajse 2000 profile të verifikuar të furnizuara nga prodhuesve Cekë të sektoreve të
mëposhtëm: automotive, inxhinierie, inxhinieri elektrike, elektronike, aerospaciale, materiale
plastike, kimikate, pajisje të kujdesit shëndetesore. Furnitorët nga Republika Ceke janë të
interesuar në një projekt afatë-gjatë kooperimi me partnerë ndërkombetare në prodhimin e
projekt rregjistrit në database. Database lejon kërkimin e furnitorëve sipas emrit, vendit,
sektorit, teknologjisë së prodhimit, interesit në një ndermarje të përbashket ose duke përdorur
një kërkim me anë të një teksti të plotë.
Database
e
furnizuesve
vetëlëvizës
Database
e
furnizuesve
vetëlëvizës
"http://automotive.czechinvest.org"
me komponentët e saj, bën të mundur kërkimin e një
furnizuesi të përshtatshëm nga modulet Tier (Tier 1,2,3), sipas vënddodhjes ose duke
përdorur për kërkim nje tekst të plotë në një mënyrë të thjeshtë e transparente.
Database e furnizuesve aeronautikës Database e furnizuesve aeronautikës
"http://aerospace.czechinvest.org" mbulon të gjithë sektorin aeronautikës në Republiken
Ceke, krijon mundesinë e kërkimit të partnerëve apo furnizuesve në industrinë e aeronautikës
sipas specializimit të tyre, moduleve, vendndodhjes ose nëpërmjet përdorimit të një teksti të
plotë si një mënyrë të thjeshtë e transparente.

Klasterat Çeke Mbështetja aktive ndaj iniciativave cluster ka ekzistuar në
Republikën Çeke prej vitesh. Qëllimi i kësaj mbështetjeje është përdorimi i grupeve
të kooperativave si mjete për krijimin e risive dhe përmiresimit të konkurueshmërise
në ekonominë Çeke. Në vitet 2004-2006, Programi Operacional i Industrisë dhe
Ndërmarjeve Cluster, ishte në fuqi me qëllim mbështetjen, vendosjen dhe zhvillimin
e komunikimit dhe kooperimit ndërmjet biznesit dhe sferës së shkencë-kërkimit.
Programi ofroi mbështetje ndaj iniciativave cluster në dy faza. Në fazën e parë,
mbështetja siguroi kërkimet jashtë firmave, për ti përfshirë edhe ato në cluster. Faza e
dytë konsistoi në zhvillimin aktual dhe atë të ardhshëm të cluster. Suksesi i gjithë
aktiviteteve mbështetëse është demonstruar nga fakti se në Republikën Çeke 25
entitete të reja legale kanë zhvilluar – cluster, dhe një radhë tjetër projektesh janë
duke kaluar nëpërmjet fazës së planifikimit.

PRIVATIZOHEN SEKTORËT STRATEGJIKË /
NDËRMARRJET STRATEGJIKE
Hannes DIX1

Abstrakt: Në fund të viteve 80-të – fillim të viteve 90-të, të shekullit të kaluar, ndodhën
ndryshime radikale në jetën politike dhe ekonomike të vendeve të ashtuquajtura si blloku
lindor, ku përfshihej edhe Shqipëria. Në tranzicionin nga ekonomia e komanduar në ekonomi
tregu, privatizimi ishte një nga fjalët magjike dhe një çështje e rëndësishme. Pas privatizimit
të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që më parë ishin në pronësi shtetërore (SOE), ishte
radha e privatizimit të të ashtuquajturit sektor “strategjik. Si “strategjik” zakonisht shikohet
sektori i infrastrukturës (duke përfshirë gjithashtu infrastrukturën e komunikimit si
telekomunikacioni, transporti ajër-det-porte dhe transport, hekurudhat etj..) dhe shërbimeve
publike si uji dhe energjia. Kompanitë aktuale, zakonisht të mëdha dhe të integruara, kishin
teknologji të vjetër dhe një performacë shumë të dobët që kërkonte kështu shumë investime me
qëllim që të ofronte një cilësi të përshtatshme të të mirave dhe shërbimeve. Aftësia
manaxheriale dhe mjetet financiare nuk janë të disponueshme në vend (si kundër edhe në
Shqipëri). Kështu që privatizimi u pa si mënyra e vetme për të modernizuar, ose (ri)nxitur,
ristrukturuar dhe/ose rindërtuar ndërmarrjet egzistuese strategjike (Ses). Një arsye tjetër për
privatizim ishte rëndimi në buxhetin e shtetit, i shkaktuar nga sektori strategjik
(SS)/ndërmarrjet strategjike (SEs). Mund të diskutohet, nëse është më mirë apo më lehtë që
ndërmarrjet (SEs) aktuale të privatizohen si të tëra apo të ndahen përpara privatizimit.
Kërkimi për investitorë të fuqishëm, të aftë dhe të drejtë është një problem i madh, i cili nuk
është zgjidhur ende. Biznesmenët vendas rrallë e kanë pasur mundësinë që të përfshihen në
privatizimin e SS/SEs si pasojë e mungesës së fondeve dhe eksperiencës manaxheriale.
Institucione të tjera që mbledhin kapital, si fondet e investimeve me bazë kombëtare, janë të
rralla dhe/ose nuk funksionojnë (për shembull, në Shqipëri). Investitori më i mirë do të ishte
një “lojtar global”, por ata zakonisht hezitojnë që të përfshihen në biznese strategjike. Rasti i
veçantë i Shqipërisë dhe SS/SEs shqiptare është përdorur në shembuj të ndryshëm; ekspertët
ndërkombëtarë dhe të gjithë pjesëmarrësit e kësaj konference janë të ftuar që të diskutojnë me
themel formulimet dhe çështjet e shtruara në këtë studim.

0. PARA HYRJES
Ky studim ka për qëllim që të nënvizojë disa aspekte të përgjithshme mbi
privatizimin dhe t‟i lidhë ato me privatizimin e “sektorit(ve) strategjikë” (SS) ose
“ndërmarrjeve strategjike” (SEs). Ai duhet të jetë një pikë fillimi për diskutimet pse,
në ç‟masë dhe si duhet të kryhet privatizimi i sektorëve të ekonomisë vendase, që
janë përkufizuar si “strategjik”. Duke pasur në mendje situatën e sektorëve
strategjikë në Shqipëri dhe gjithashtu duke parë eksperiencën e vendeve të tjera,
ekspertët ndërkombëtarë sigurisht që do të japin më shumë opinione dhe shembuj
gjatë konferencës. Megjithëse studimi merret gjithashtu me aspekte të përgjithshme
është përpjekur që të mënjanojë përsëritjen e fakteve, teorive dhe përkufizimeve të
njohura. Me qëllim që të lehtësohet diskutimi aktiv midis pjesëmarrësve dhe
1
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audiencës së kësaj konference, mendimet dhe tezat janë skicuar shkurtimisht në vend
që të prezantohet një tekst i stilizuar në mënyrë perfekte. Gjithashtu, nuk është
konsideruar me vend që studimi të ngarkohet me shumë kuotime të literaturës së
gjerë të prodhuar nga shumë entitete, institucione dhe individë mbi këtë çështje me
një rregjistër të gjatë të literaturës së njohur.
1. HYRJE
Me rënien e perdes së hekurt në fund të viteve 80-të - fillim të viteve 90-të, me
ndarjen e ish Bashkimit Sovjetik dhe të ashtuquajturit Blloku Lindor (BL), që
përbëhej kryesisht nga vende të Evropës Jug-Lindore – duke përfshirë edhe
Shqipërinë – filloi një periudhë e re në politikë e lidhur me një periudhë të re në
fushën ekonomike, zakonisht e quajtur tranzicion: tranzicioni politik drejt
demokracisë dhe tranzicioni ekonomik nga ekonomia e planifikuar e drejtuar,
administruar dhe kontrolluar nga shteti drejt ekonomisë (sociale) të tregut (ET). Pasi
u kapërcye sistemi i vjetër politik, shumë vende e gjetën veten në kushte shumë të
këqia ekonomike dhe ishin praktikisht të falimentuara. Situata në Shqipëri mund të
konsiderohet edhe me e keqe, pasi gjatë dhe menjëherë pas ndryshimit politik
fabrikat u sulmuan nga vandalët dhe bizneset që funksiononin thuajse nuk egzistuan
më. Kur sistemi i vjetër politik u zhduk, politikanët duhet që të fillonin heqjen e
mbetjeve për të ndërtuar një shtet të ri dhe për të ndryshuar sistemin ekonomik.
Rregullat e jetës politike dhe ekonomike duhet të hartoheshin dhe të aprovoheshin
dhe, jo më e lehta për t‟u bërë, të zbatoheshin. Gjatë këtyre ditëve Shqipërisë, ashtu si
edhe vendet e tjera të ish Bllokut Lindor, i‟u dha dhe mori këshilla me qëllim që të
lehtësohej tranzicioni. Ende është, gjithashtu për Shqipërinë, e debatueshme nëse
është e këshillueshme që këshillat ligjore të merren në paketa uniforme nga një
burim, apo të bëhen përpjekje për një bashkim ligjor copash nga sisteme dhe tradita
shumë të ndryshme ligjore, të cilat duhet që të harmonizohen më vonë dhe ndofta
edhe një herë të dytë, si në rastin e Shqipërisë, për t‟u përputhur me legjislacioni
Evropian. Në lidhje me ekonominë dhe sektorin e biznesit ishte e nevojshme që të
përcaktohej një kornizë ligjore dhe institucionale që të ndërtonte ekonominë e tregut
dhe të krijonte dhe të siguronte një klimë të favorshme me qëllim që të (ri)gjallëronte
aktivitetin e bizneseve egzistuese dhe të nxiste bizneset e rinj. Pasi kjo kornizë është
përfunduar kërkon qeverisje të mirë për të bërë bimën e re “ekonomi tregu” të rritet,
zhvillohet dhe prosperojë që të përfitojnë të gjithë qytetarët.
Një tipar shumë i rëndësishëm i ekonomive të tregut është se prodhimi i të mirave
dhe shërbimeve është në pronësi private në formën e kompanive private ose
ndërmarrjeve, ndërsa në sistemin e mëparshëm të gjitha aktivitetet ekonomike
planifikoheshin dhe drejtoheshin, më shumë së manaxhoheshin, nga autoritetet
shtetërore dhe ishin në pronësi të njerëzve. Si pasojë një nga hapat e parë në
ekonominë e tregut ishte privatizimi, kalimi i të drejtave të pronësisë nga pronësia e
mëparshme shtetërore te personat privatë. Ky proces filloi në Shqipëri, si në shumë
vende të tjera të ish bllokut lindor, me privatizim e banesave dhe të bizneseve të
vogla e të mesme. (Fakte dhe shifra ne lidhje me këtë periudhë të privatizimit në Shqipëri
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mund të gjeni në Dix, H., GTZ, Projektin “Raporti mbi Procesin e Privatizimit në Shqipëri
1991 -1997”, Tiranë, gusht 1998.) Ekonomia e tregut në atë kohë ishte ende e re, duhej

që të tregohej përkujdesje dhe duhej të mbrohej nga abuzuesit dhe armiqtë. Kjo ishte
dhe ende është detyra e politikës ekonomike!
2. PSE TË PRIVATIZOHEN SEKTORËT STRATEGJIKË (SS) /
NDËRMARRJET STRATEGJIKE (SES)
2.1 Komente të Përgjithshme Argumentet më të përdorur për të mos i quajtur
“thuajse aksioma” kundër ekonomisë publike janë:
1. Shteti – punonjësit nuk janë as të aftë e as të zotë që të manaxhojnë njësitë e
bizneseve/kompanive në mënyrën e duhur;
2. ata nuk i përdorin burimet e disponueshme në mënyrë efçente;
3. ata nuk ndjekin rregullat e biznesit, por drejtimet politike dhe/ose të partisë;
4. ata shpesh janë të papaguar mirë, prandaj nuk luftojnë për performacën më të
mirë të kompanisë, dhe mund të korruptohen;
5. ata nuk kanë guxim dhe shpirtin e sipërmarrësit;
6. ata nuk janë të vetëdijshëm për kërkesat dhe instrumentet, që duhen për të
arritur nevojat e ekonomisë së tregut;
7. atyre u mungon edukimi dhe njohuritë e përshtatshme etj..
Përfundimi i përgjithshëm që mund të nxirret këtu është se vetëm njerëzit privatë, të
palidhur me shtetin, kanë talentin për të përballuar kërkesat e ekonomisë së tregut;
është lënë mënjanë se të gjithë njerëzit që punojnë, këtu përfshihen edhe ata më të
zotët dhe me edukimin më të mirë, që më përpara kanë qenë të punësuar në
funksione të ndryshme, po prej të njëjtit punëdhënës, shtetit! A janë zhdukur të gjithë
ata? Kështu, kjo “thuajse aksiomë” nuk është e vërtetë si në vendet në tranzicion
ashtu edhe për ekonomitë perëndimore; problemi qëndron, se si në ekonominë
publike ashtu edhe në ekonominë private, të vendoset njeriu i duhur në pozicionin e
duhur ose që duhet të trajnohet me qëllim që të jetë i zoti për të kryer si duhet punën
e tij. Elitat nuk ndryshojnë menjëherë me ndryshimin e sistemi politik dhe/ose
ekonomik. Ato ose përjashtohen me kalimin e kohës ose adaptohen me sistemin e ri
dhe sillen në të sipas aftësive të tyre.
2.2 Sektorët Strategjikë (SS) / Ndërmarrjet Strategjike (SEs) Fjala strategjik në këtë
kontekst domethënë sektorë të rëndësisë dhe interesit kombëtar, esencialë për
funksionin e saktë të ekonomisë dhe/ose për jetën sociale dhe si të tillë secili prej tyre
kërkon një mënyrë individuale të kuptimit të lidhjeve komplekse me sektorët e tjerë
të interesit publik. Duke folur më në përgjithësi, SS-të përbëhen nga infrastruktura,
ose elementë të saj, si për shembull, telekomunikacioni, portet e detit dhe të ajrit,
hekurudhat, shërbimet publike si, elektricitetit dhe uji, dhe sipas përkufizimit politik
– burimet natyrore ose pjesë të tyre. Në çdo rast duhet parë me kujdes që, si relike të
mendimit të vjetër, jo shume sektorë apo ndërmarrje të konsiderohen si “strategjike”!
Edhe pas më shumë se 15 vitesh tranzicion në shumë vende SS/SEs nuk kanë
performacë të kënaqshme; kjo është e vërtetë gjithashtu për disa fusha/drejtime në
Shqipëri (për shembull, shërbimi i elektricitetit, ujit).
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Kjo performancë e dobët (midis shumë arsyeve të tjera) vjen si pasojë e:
1. Manaxhimit, mungesës së aftësive manaxheriale dhe eksperiencës së nevojshme
për të qenë në harmoni me kërkesat e ekonomisë së tregut.
2. Teknologjisë dhe know how të vjetruar.
3. Pajisjeve të vjetra dhe që nuk funksionojnë.
4. Mungesës së mjeteve financiare për investimet urgjente.
2.3 “Pse-të” për Privatizimin e Ss/Ses Tre arsyet e para që u dhanë në paragrafin e
fundit për performacën e dobët nuk mund të kurohen nga privatizimi; në një farë
mënyre ato janë të lidhura me njëra-tjetrën. Nëse manaxherët e paaftë nuk e njohin
shkallën me të lartë të zhvillimit, “kryeveprën”, e biznesit të tyre dhe si rrjedhim nuk
janë as të aftë që të përdorin pajisjet e përshtatshme. Privatizimi në pamje të parë nuk
do të ngrejë aftësinë dhe talentin e manaxhimit! Vetëm edukimi, trajnimi dhe
eksperienca i shërbejnë këtij qëllimi. Performaca e dobët e SS/SEs shpesh shkaktohet
nga konsideratat e nevojshme politike për pasojat sociale (për shembull, mbledhja e
parave nga faturat e energjisë ose ujit nga njerëzit që nuk janë të aftë/s‟kanë dëshirë
të paguajnë, duke supozuar se instalohen aparatet përkatëse matëse). Gjithashtu,
rezultatet negative të SEs janë një barrë e rëndë në buxhetin e qeverisë, dhe kjo
përbën një arsye më shumë për t‟i “hequr qafe” duke i privatizuar. Besimi për të
fituar para nga privatizimi ka qenë i kotë në pjesën më të madhe të rasteve;
investimet e nevojshme normalisht e tejkalonin vlerën e aktiveve në dispozicion.
Kështu privatizimi i SS/SEs është kryer për disa arsye:
1. Përmirësimi i aftësisë dhe cilësisë së produkteve dhe shërbimeve.
2. Rritja e efiçencës dhe respektimi i ambjentit.
3. Krijimi/rritja (edhe pse e kufizuar) e konkurrencës në treg.
4. Pastrimi i buxhetit.
5. Për të marrë paratë, me qëllim realizimin e investimeve të kërkuara dhe të
nevojshme nga ana politike dhe nga ana sociale në SS/SEs.
Futja e burimeve monetare në SS/SEs dhe sigurimi i drejtimit korporativ është
parakushti për të arritur objektivat e tjerë. Meqenëse cilësia e jetës shpesh është e
lidhur në mënyrë direkte me nivelin dhe cilësinë e të mirave dhe shërbimeve të
ofruara nga SS/SEs, nuk është e këshillueshme kalimi i të gjitha të drejtave të
pronësisë në njësitë private. Shteti do të humbiste çdo ndikim në veprimet dhe
performancën e kompanive private, të cilat me përkufizim janë të drejtuara nga fitimi
dhe mund të neglizhojnë kërkesat dhe nevojat e publikut (për shembull, shpërndarja e
energjisë/ujit në zonat e largëta, transporti publik në fshatrat e varfër...) ose të
vendosin çmime autonomisht ndaluese, të cilat konsumatori nuk mund t‟i përballojë.
Cilësia e mirë/keqe e infrastrukturës dhe shërbimeve publike ka ndikim në opinionin
publik dhe sjelljen politike të njerëzve.
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3. SI TË PRIVATIZOHEN SS/SES?
Siç vërehet në të gjitha format e mundshme të privatizimit të SS/SEs kërkohet një
pjesëmarrje e përbashkët midis privatëve dhe shtetit, në të cilën të dy partnerët duhet
që të kenë të drejtat dhe detyrimet respektive. Në varësi të shpërndarjes së detyrave
dhe të drejtave egzistojnë disa mënyra të përfshirjes së sektorit privat në SS/SEs: ato
janë të njohura dhe mund të diskutohen më vonë në lidhje me projektet individuale të
privatizimit, për të gjetur zgjidhjet më të mira për praktikën. Ka shumë eksperiencë
në mes të ekspertëve dhe audiencës. Një çështje tjetër, shpesh e debatueshme, është
nëse trustet e integruara egzistuese ose konglomeratet e mëdha duhet që të
privatizohen (në kuptimin që të hyjnë në pjesëmarrje të përbashkët me shtetin) si të
tëra apo duhet të ndahen në njësi të veçanta vepruese. Disa aspekte: A është SE
aktuale e privatizueshme si njësi e plotë, i.e. a ka ndonjë privat që ka dëshirën dhe
aftësinë që të marrë në dorëzim një SE të plotë egzistuese?
Nëse Jo Ndarja është e pashmangshme.
NësePo Duhet që të vendoset nga sistemi i tregut nëse ndarja është e mundur.
Në ekonominë e tregut konkurrenca është një karakteristikë esenciale. Kështu që
duhet kontrolluar se cilat zgjidhje ofrojnë konkurrencën më të lartë të mundshme për
përfitimin e konsumatorëve. Ky vendim është kritik në lidhje më të ashtuquajturin
“monopol natyral”, përgjithësisht shërbimet publike, p.sh., rrjetet e transmetimit. Në
rastin e “monopoleve natyrale” do të jetë e nevojshme përcaktimi i një autoriteti
neutral efektiv, me qëllim që konsumatorët të mbrohen nga mbiçmimi dhe
arbitrariteti privat. Nëse konkurrenca në treg nuk është e mundur, konkurrenca duhet
që të mbizotërojë në fazën e ofertës për SE-të përkatëse, për shembull, shërbimet
publike KESH-i, aeroporti, ARMO janë disa shembuj në Shqipëri; shembuj të tjerë:
Deutche Telecom, energjia elektrike, hekurudhat në Gjermani (po diskutohen
aktualisht), hekurudhat në Mbretërinë e Bashkuar, elektricitetit në Kaliforni (më
shumë informacion nëse kërkohet). Metodat dhe suksesi i ndarjes së SEs të mëdha
përpara privatizimit ndryshojnë. Mund të jetë vënë re se edhe në ekonomitë
tradicionale të tregut privatizimi i SS/SEs ka hyrë në axhendën politike vetëm para
pak kohësh, për shembull, në Gjermani, në Francë, në Britaninë e Madhe. Kërkimi
dhe zgjedhja e partnerëve privatë është një veprim tjetër vendimtar gjatë procesit.
Ajo që duhet janë partnerë/investitorë, të cilat kanë “know how” bashkëkohore
teknologjike dhe manaxheriale dhe mjetet financiare dhe/ose fasilitete për të sjellë
dhe për të operuar në një kompani të re private brenda rregullave të kontratave
përkatëse. Në vendet me BIP p.c. krahasimisht të ulët, tërheqja për të hyrë në SS/SEs
si njësi private, është e kufizuar dhe duhen bërë përpjekje nga ana e shtetit për të
tërhequr investitorë seriozë.
Investitorë shumë të mirëpritur janë ata me famë si “lojtarë globalë”, që ndjekin
strategji afatgjata, që kanë një botëkuptim ndërkombëtar dhe ndërkulturor dhe janë të
aftë të adaptojnë dhe të pajtohen me veçantitë e vendit partner. Kur manaxhimi vjen
nga kompania e huaj nënë, manaxherët lokalë do të mësojnë dhe do të trajnohen për
të marrë më pas pushtetin. Me investitorët e huaj një disavantazh mbetet: një pjesë e
mirë e përfitimeve do të ikë nga vendi (fitime, paga etj.). Kështu që dëshira është që
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komunitetit i bizneseve vendase të përfitojë gjithashtu nga privatizimi. Duke parë
Shqipërinë mund të supozohet se nuk ka fuqi të mjaftueshme financiare si nga ana e
bizneseve individuale ashtu edhe nga kompanitë egzistuese për të ristrukturuar dhe
privatizuar SS apo një SEs të vetme. Gjithashtu, ka gjasa që të ketë mungesë “know
how” teknike, eksperiencë manaxheriale praktikën dhe qëndrimin ndërkombëtar për
të luajtur një rol të rëndësishëm në procesin e privatizimit. Për rrjedhojë duhen
institucione që mbledhin kapital, si për shembull fonde investimi ose organizata të
tjera të ngjashme, të cilat mbledhin para cash nga qytetarët, p.sh. për t‟i investuar
këto para në SS/SEs. Një mundësi tjetër mund të jetë përdorimi i ofertës publike për
aksione ekskluzivisht për njerëzit “e vegjël”, si për shembull, si “Volksaktie”, metoda
me anë të së cilës u privatizua Volkswageni në Gjermani, shumë kohë më parë (sipas
kërkesës më shumë informacion në lidhje me Shqipërinë dhe vendet e tjera të ish
bllokut lindor mund të prezantohen në këtë konferencë). Si rrjedhim duket thuajse e
pamundur që në Shqipëri, ashtu si edhe në vende të tjera me situatë të ngjashme,
biznesmenët vendas të përfshihet aktivisht në privatizimin e SS/SEs.
Siç u përmend më sipër duhet të gjendet ekuilibri i kënaqësisë midis interesave të
investitorëve dhe detyrimeve të shtetit kundrejt popullatës, konsumatorëve të të
mirave dhe/ose shërbimeve që do të ofrohen nga SE-të e privatizuara. Tashmë, është
bërë një praktikë e zakonshme që qeveria merr këshilla nga këshilltarë neutralë, me
eksperiencë, për të përgatitur rregullat dhe kontratat përkatëse duke negociuar me
palët e interesuara. Meqenëse privatizimi është një proces, është e nevojshme që të
monitorohet çdo hap dhe çdo fazë në këtij procesi si dhe të vlerësohen rezultatet
përkatëse. Një nga problemet më të mëdha në privatizimin e sektorëve strategjikë
/ndërmarrjeve strategjike në vendet në tranzicion është mungesa e investitorëve të
huaj të interesuar, të fuqishëm dhe të duhur: çdo vonesë në procesin e privatizimit do
të paguhet me më shumë probleme për njerëzit dhe rritje të pakënaqësive; tërheqja e
investitorëve të huaj do të ngelet një sfidë e madhe për politikanët vendas.

FAZA E FUNDIT E PRIVATIZIMIT SERB: ASPEKTE
KOMBËTARE / NDËRKOMBËTARE DHE PRIVATE /
PUBLIKE
Prof. Dr Sinisa ZARIC1

Abstrakt: Duke kaluar përmes një periudhe turbullirash, ekonomia Serbe është
prezantuar me ndryshime të shpeshta në strukturat ligjore të procesit të privatizimit.
Në vitin 2001, Ligji i privatizimit prezantoi dy metoda të shitjes me bazë cash-i:
Ankandet dhe Tenderat. Procedurat transparente, në kushtet e ankandeve dhe
tenderave, plotësuan disa nga qëllimet sociale dhe ishin të suksesshëm. Tani, faza e
fundit e procesit është fokusuar në ndërmarrjet publike. Kjo gjë i referohet problemeve
delikate të marrëdhënieve private/publike dhe kombëtare/ndërkombëtare.
FJALE KYÇ: privatizim, ankand, tender, ndërmarrje publike, mjedis regullator

1. HYRJE2
Rasti i Serbisë në lidhje me procesin e privatizimit karakterizohet nga një vonesë e
madhe. Mbas një fillimi shumë të hershëm, ne tashmë jemi ende duke diskutuar se si
të përfundojmë privatizimin dhe çfarë leksionesh kemi mësuar nga vendet e tjera në
tranzicion, nga ekonomitë e vendeve post-socialiste. Tashmë, një ekonomist slloven
shumë i shquar ka deklaruar se tranzicioni i ekonomisë dhe shoqërisë sllovene ka
filluar shumë shpejtë, në mes të viteve tetëdhjetë (Marjan Senjur). Në se ne e
kuptojmë tranzicionin si një process të ristrukturimit të infrastrukturës institucionale,
dhe ne mendojmë se është rruga për të reflektuar problemet, atëhere, bile edhe në
mënyrë surprizuese, profesor Senjur ka të drejtë. Zhvendosjet shumë të thella përmes
një shoqërie civile ishin në një nivel të caktuar në disa nga pjesët më të zhvilluara të
ish Jugosllavisë. Shoqëria serbe nuk ka zhvillime kaq të fuqishme drejt shoqërisë
civile dhe ekonomisë së tregut të lirë, por përderisa qeveria reformiste e
Kryeministrit Federal Ante Markovic morri fuqinë në fund të viteve tetëdhjetë,
ekonomia Serbe eci drejt privatizimit.
Njëkohësisht, brenda valës së fortë të sipërmarrjes, strukturat ekonomike filluan të
ndryshoj përmes emergjencës së sektorit të SME-ve. Ne theksojmë se filloi të
mbushej “gropa e zezë socialiste”, si kategori shkencore, e sajuar nga një grup
professorësh sllovenë (Prasnikar, Petrin dhe Vahcic) që paraqitën mungesën e
novacioneve, krijueshmërisë etj. Modeli i privatizimit ishte i ngjashëm me modelin
ESOP, shumë i njohur nga literature dhe i karakterizuar në përgjithësi nga
pjesëmarrja e punonjësve në pronësinë e kompanive. Instrumenti kryesor ishte ndarja
e brendëshme. Si rezultat i një modeli të tillë ne kemi disa kompani shumë të mira,
1
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2

34

Forumi Shiptar Social ekonomik – ASET

me strukturë pronësie e shpërndarjeje, që fillimisht krijuan disa nëntregje kapitali,
por që gjithashtu vuajnë nga mungesa e iniciativave të investimeve.
Si rezultat i modeleve të ngjashme me ESOPs ose me Bono Privatizimi në vende të
tjera, tregu i kapitaleve u krijua menjëherë si një pasojë positive e zbatimit të
modelit. Në Serbi, kjo gjë nuk u realizua sepse Republika kaloi në një periudhë
turbullirash të thella krize, lufte dhe embargoje ndërkombëtare. Por, megjithatë
karakteristikat negative të një strukure të tillë pronësie, dhe mungesa e nxitësave për
investime, e lanë ekonominë në një pozicion të ngjashtëm me atë të vetadministrimit
të mëparshëm që u praktikua për gati gjysëm shekulli.
2. NDRYSHIME TË MODELIT
Në një shoqëri turbulirash, modeli serb i privatizimit ndryshoi, por në të gjithë
periudhën mbeti një theks i caktuar tek roli i ndërmarrjeve të mëdha dhe publike.
Qeveritë e ndryshme listuan rreth 40 deri në 50 kompani që u lejuan të hyjnë në
procesin e ristrukturimit të pronësisë me anë të flukseve hyrëse të kapitalit të të
ashtuquajturve partnerë strategjik. Gjithashtu, qeveria listoi gati të njëjtat kompani të
cilat më parë kishin kaluar në një proces ristrukturimi. Në një sërë rastesh kam
argumentuar, pse nuk u realizua në fakt ristrukturimi real në ekonominë serbe. Dhe
tani, në vitin 2007, midis kompanive më të mëdha, ka ende korporata gjigande që
kanë një numër aktivitetesh jothelbësore që duhet të shkëputen nga këto kompani dhe
të privatizohen. Pa hyrë në detaje, por duke përsëritur për ata që kanë interes, disa
nga arsyet për një rezultat të tillë të ulët të procesit të ristrukturimit janë:
a. Rëndësia e të qenit të mëdha për nomenklaturën,
b. Frika nga rritja e numrit të të papunëve (Petkovic, 2006),
c. dhe, pse të most themi, mungesa e aftësisë profesionale për të menaxhuar
proçesin.
Rezultatet jo të kënaqshme u arritën megjithse: pas vitit 2000 (mbas ndryshimeve
demokratike) Serbia morri një konsulencë dhe ndihmë financiare për këto aktivitete.
Mbi të gjitha, ne ende kemi një numër të madh kompanish publike, shumica e të
cilave zotërohen 100% nga shteti. Kjo pjesë e ekonomisë së Serbisë përbëhet nga
kompani me performacë ekonomike shumë heterogjene, që kanë gjithashtu pozicione
të ndryshme tregu dhe disa prej tyre gëzojnë edhe përftimet e të qenit monopol.
Reliket e fundit të dinosaurve të ekonomisë socialiste janë duke jetuar periudhën e
tyre turbolente, por ende nuk janë gati të shkojnë e të ekspozohen në muzeun e
Historisë së Natyrës. Fjala “duhet” për adoptimin dhe ristrukturimin e tyre është
pjesë e një diskutimi të gjerë të marrëdhënieve kombëtare dhe ndërkombëtare,
private dhe publike. Duke kuptuar ftesën e organizatorëve të takimit të Tiranës, si një
thirrje për reflektim në çështjet shumë të holla dhe të ndjeshme të aspekteve
private/publike dhe kombëtare/ndërkombëtare të procesit të privatizimit, në rastin
tonë, ne mund të parashikojmë analizat e mëtejshme, duke thënë se varet nga modeli
i zgjedhur i privatizimit, në shoqëri të ndryshme. Në se krijohen disa institucione në
ekonominë e një vendi, më e mira që duhet bërë është të vazhdohet më tej me

35

Sfidat e pjesëmarrjes së biznesit vendas në privatizimin e sektorit strategjik

rregullimet. Mjedisi stabël regulator përfaqëson një kusht vital dhe kritik për të
tërhequr investitorë të huaj.
3. METODAT E PRIVATIZIMIT
Ligji i ri për privatizimin u shpall në vitin 2001, me një konsensus të të gjitha partive
politike në parlamentin dhe të qeverinë serbe. Ky akt paraqiste dy metoda kryesore
privatizimi: Ankandin dhe Tenderin. Tenderat u konsideruan si më të përshatshëm
për privatizimin e ndërmarrjeve që ishin me interes thelbësor për ekonominë
kombëtare, sipas rolit të tyre në ekonomi dhe sipas sipas fushave të shfrytëzimit të
rezervave kombëtare, ose për shkak të numrit të madh të punonjësve, ose në
përgjithësi sepse shteti ishte i interesuar për performancën e tyre në treg. Normalisht,
numri i kompanive të privatizuara përmes tenderave ishte i vogël dhe proçesi
kërkonte një punë përgatitore shumë të madhe, konsulentë privatizimi dhe shumë
dokumenta tenderimi. Këtu po japim strukturën e privatizimit:
•
70% e kapitait social ju shit investitorëve
• 30% punëtorëve dhe qytetarëve
• Në rastin e tenderave 15% shkonte për punëtorët dhe së paku 15%
tek regjistri i privatizimit
• Në rastin e ankandeve deri në 30% mund të shpërndahej te
punëtorët.
Dhe le të rendisim rezultatet e dy metodave të privatizimit
 2002- 2007: 1852 ndërmarrje të shitura, nga të cilat 76 përmes tenderave;
 ende 1000 ndërmarrje janë në pritje të ankandeve;
 dhe rreth 100 për tendera;
 58 kompani janë në proces ristrukturimi.
Praktikisht, në fazën e fundit të privatzimit janë dy grupe kompanish
1. Kopmani me performancë të keqe – pjesa e mbetur e proçesit. Këtu, investitorët
potencial në shumë raste kanë interesa vetëm për pozicionin dhe biznesin e
pronësisë, duke krijuar disa investime në “fusha kafe”, dhe
2. Ndërmarrjet e mëdha publike dhe monopolet oktapode.
Rezultati që është arritur, mund të theksohet ristrukturimi i pronësisë, hyrja e madhe
të kapitalit të huaj (një pjesë shumë e vogël e të cilit fatkeqsisht është si rezultat i
investimeve në sera në ekonominë Serbe). Proçesi i privatizimit paraqet burimin
kryesor të IHD-ve dhe nga ana negative ende kemi një niveli ligjor të qeverisjes së
ndërmarrjeve. (Bogicevic, Milikic, 2006).
Lidhur me ndërmarrjet e mëdha publike, ne mund të themi se ristrukturimi i
propozuar nuk arriti dot nivel të kënaqshëm. Në të njejtën kohë, për çudi, kërkimi i
partnerëve strategjik ende vazhdon dhe panthocracia ende ka mbetur në partinë shtet
që qeveris koalicionin, duke patur edhe një bazë të fortë në kompanitë publike.
Ndërmarrjet e mëdh shërbejnë për paraqitjen hierëndë të nomenklaturës së partisë.
Por, a mundet që privatizimi i plotë të jetë një ilaç i fortë për këto sëmundje?
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4. SI TË MBROJMË INTERESAT PUBLIKE?
Autori i këtij materiali është mbështetës i ankandeve si metodë privatizimi. Por, në
kontekstin e mbrojtjes së interesave publike ankandi nuk është rruga e duhur. Shitjet
me tender japin një shans për të formuluar një mënyrë saktë të mbrojtjes së
interesave publike në manaxhimin e ardhshëm të kompanive. Disa interesa mund të
mbrohen në kushtet financiare që investitori duhet të plotësojë. Kështu, në strukturën
e detyrimeve financiare për shitjet me tender, ka tre çështje kryesore, (-çmimi, investimi, - programi social), që janë të përcaktuara për çdo transaksion. Për
shembull, në se shikojmë shitjen me tender të industrisë së duhanit, ose të fabrikave
të çimentos, ne duhet të kemi parasysh struktura të ndryshme të burimeve financiare
të kërkuara. Duhet të theksohet se pronari i ri i fabrikave të çimentos të ketë një
proporcion më të lartë ndaj totalit, krahasuar me industrinë e duhanit. Proporcioni më
i vogël i parave kërkohet në privatizimin e kompanive të naftës.
Përfundimisht, shitja me tender jep mundësinë që të përfshihen edhe problemet
ekologjike, programet sociale, por përsëri, jo shumica e interesave të ndryshme
publike të mundëshme. Problemi është edhe më i mprehtë dhe konkret në shoqëritë e
ish-Republikave Jugosllave në krahasim me vendet e tjera ish-socialiste edhe për
shkak të reminishencave shumë të forta të kulturës së vetadministrimit. Këto
probleme ishin trajtuar në mënyrë të shkëlqyer në punimet e Steve Pejovich, që
nënvizoi rolin shumë të rëndësishëm të institucioneve formale dhe joformale në çdo
ekonomi dhe në të njëjtin kontekst edhe rolin e institucioneve të shoqërisë
vetadministruese të zhvilluar në ish Jugosllavi. Në kontekstin tonë, Italianët thonë
“convegno”. Unë do theksoj problemin e mungesës së strategjive të përgjegjësisë
sociale korporative. CSR përfaqëson jo vetëm një moment të ri me pejsazh PR (shiko
Kotler dhe Lee), por gjithashtu edhe një instrument të fortë për arritjen e qëllimeve
publike. Në Sllovaki (Kombinati i Çelikut në Kosice), dhe në Serbi (privatizimi i
Kombinatit të Çelikut në Smederevo) US Steel përfundoi në rastin e një moskuptimi
të thellë të shoqërisë lokale dhe më gjerë edhe gjithashtu faktin se si zbatimi i drejtë i
strategjisë CSR mund të ndryshojë gjërat. Problemi tjetër përfaqëson mënyrën e gjatë
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të moskuptimit të objektivit privat/publik. Nuk është e lehtë të kuptohet pse qyteti
duhet të paguaj pak punonjës në muzeun e mrekullueshëm privat – një mungesë e
gjatë e përzierjes krijuese e të nevojshme e publike dhe private në vendet postkomuniste. Kjo e bën që problemo jo vetëm të bëhet subjekt shqyrtimi nga agjensitë
e privatizimit, që përfaqëson interesin e shoqërisë, por gjithashtu edhe midis
investitorëve privatë. Nga ana tjetër, hyrja e kapitalit privat në fushat e mbrojtura të
monopolit publik shfaq gjithashtu vështirësi të ndryshme. Gjenden institucione të
ndryshme që mund të promovohen, dhe të tjera që janë të gatshme të hyjnë në
sistemin e tregut të ekonomive të tjera. Një gjë është veçanërisht e rëndësishme, të
pasurit në vëmendje e mbrojtjes së interesit publik. Ndarja e artë është një instrument
i cili ka një kuptim të fuqishëm në maturimin e ekonomive të tregut në Evropë. Në
shumicën e vendeve në tranzicion, ndarja e artë nuk zë vendin e nevojshëm të
instrumenteve, por nuk është si në Hungari e Poloni. E kuptuar më drejtë, ndarja e
artë, mund të jetë e rëndësishme në kërkimin e alternativave në fushën e mbrojtjes së
interesit publik në kompanitë e privatizuara – si në Ndarjen e Artë të kompanive të
privatizuara në Hungari e Poloni. (Demko, 1993)
5. ARGJENDARIA E FAMILJES NË SHITJE.
Kur ju shisni agjendaritë e familjes, zakonisht nënkupton faktin se ju keni nevojë
urgjente për para. Por, kjo mund të ndodh edhe sepse ju duhet të shpërnguleni në një
qytet tjetër. Disa nga kompanitë publike, të cilat tani janë duke pritur ristrukturimin,
për privatizimin pjesor apo atë total, janë konsideruar një lloj ARGJENDARI tË
FAMILJES për ekonominë kombëtare Serbe. Në pjesën e parë ne diskutuam për
çështjet private/publike, por cfarë ndodh me problemet kombëtare/ndërkombëtare?
Një pjesë e vogël e transaksioneve janë investime kombëtare. Cila është lista e
Argjendarisë së Familjes e ekonomisë kombëtare? Shohim listën e pronave të 17-të
ndërmarjeve publike të republikës të cilat janë të një interesi të veçantë. (Arsic,
2007). Në terma të vëllimit, 3 janë me rezultat të shkëlqyer - Serbian Power Utility
Company EPS, Oil Industry of Serbia NIS dhe National Telecommunications
Operator TELEKOM Srbija. Telekom Srbija është një kompani e përbashkët, e cila
ka investuar dhe në Bosnjë-Herzegovinë, dhe në Malin e Zi. Kompania pretendon të
bëhet lider rajonal. Electric Power Industry ka investime jashtë Serbisë, por ajo ka
nevojë për kapital, e për këtë arsye është i paevitueshëm privatizimi pjesor.
Për këtë arsye, nuk ka ndonjë model të veçantë privatizimi të infrastructurës dhe
monopoleve oktapod. Por, në të njëjtën kohë në mund të argumentojmë faktin se
rregullat e mjedisit mund të skicohen sipas modeleve ndërkombëtare. Dhe si
konsekuencë, mund që të ndryshohen treguesit e performancës së ndërmarjeve
publike dhe të kërkohen më optimalet ndryshe nga sa janë ato aktualet. Hungarian
MOL dhe Czech Power Company janë shembujt që kompanitë drejtuese që mund të
qëndrojnë jo vetëm në duar vendase, por mund të performojnë aktivitetin e tyre edhe
në tregun rajonal/ndërkombëtar. Arsic dhe Vasiljevic shtrojnë pyetjen: Çfarë të
privatizohet e në cfarë niveli? (Arsic, 2007). Është vështirë të përgjigjesh, por është e
nevojshme të ekzaminohen me kujdes modelet alternative. Shumica e aksioneve
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duhet të qendrojnë në duart e shtetit përkohësisht apo përgjithmonë? Savic propozon
dy modele, por gjithashtu thekson se për të dy modelet kërkohet të arihet një
konsensus. (Savic, 2007)
Modeli I (Kompanitë publike me interes strategjik)
 Shteti është aksioneri kryesor (51%)
 Partnerë shitës (19%)
 Aksione falas për qytetarët (15%) dhe punonjësit e kompanive publike (15%)
Model II (Kompanitë publike pa interes strategjik)
 Shitja tek partneri strategjik (51%)
 Aksione falas për qytetarët (15%) dhe punonjësit e kompanive publike
(15%)
 Shteti mban pjesën e tij prej (19%).
6. KONLUZIONE
Për t‟u përgjigjur pyetjes rreth mundësisë së kapitalit vendas për të marrë pjesë në
lojën e privatizimit për ndërmarrjet e mëdha publike, ne shikojmë se përveç
ekzistencës së kapitaleve private të mëdha, nuk ka shumë mundësi të tjera për ta. Në
se i kthehemi pyetjes se çfarë duhet të privatizojmë dhe deri në çfarë mase, është e
kuptueshme se kapitali vendas ka një handikap kur ne kërkojmë një investitor
strategjik (një opsion që duhet të jetë le të themi për privatizimin e linjës kombëtare
ajrore JAT). Por, në se opsioni duhet të jetë diversertifikimi i strukturës së pronësisë,
atëhere ekzistojnë së paku dy instrumenta si kanale për pjesmarrjen e kapitalit
vendas. Këto instrumenta përfaqësohen nga roli i investitorëve institucional, siç janë
fondet e investimeve dhe bursa si një mesatare sintetizuese. Listimi i ndërmarrjeve të
mëdha publike në Bursë është një hap i madh në zhvillimet e mëtejshme të
ekonomisë së tregut. Përsëri ne kthehemi tek konkluzioni se vetëm duke krijuar një
infrastrukturë institucionale moderne dhe të stabilizuar është e mundur të arrihen
rezultate të drejta dhe të aktivizohen burimet e kapitalit vendas. Me një strukturë
rregullatore të duhur shumë nga pyetjet e zjarrta bëhen të pavlefshme, duke i‟u dhënë
një shans të gjithë agjentëve ekonomik.
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PRIVATIZIMI NË SLLOVENI: NJË KËNDVËSHTRIM KRITIK
Jaka VADNJAL1 dhe Mateja VADNJAL2

Abstrakt: Metoda e privatizimit masi,v që u adoptua në Slloveni, kombinoi transferimin e
20% të aksioneve pranë fondeve afër shtetit, fondeve të privatizimit dhe pronarëve të
brendshëm, ndërsa 40% u mendua t‟i lihej grupeve të ndryshme pronarësh vendas apo të
huaj. Praktikisht, kompanitë nuk zgjodhën variantin për t‟i shitur aksionet pronarëve
strategjikë. Kështu, privatizimi fillestar ishte një mundësi e humbur për shumë kompani që
ishin në vështirësi, të cilat kërkonin një investitor strategjik për t‟u ristrukturuar.
Karakteristika e dytë e zgjedhjes së mundësive të privatizimit ishte që manaxherët dhe
punonjësit në përgjithësi e ushtruan të drejtën e tyre të blerjes prioritare të 40% të aksioneve,
me kushte të favorshme në maksimumin që lejohej nga burimet e tyre financiare. Pjesa më e
madhe e qytetarëve investoi në çertifikatat e kompanive dhe në fondet e privatizimit. Për
kompanitë publike dhe fondet e privatizimit është i detyrueshëm kuotimi në Bursën e
Ljubjanës. Bumi fillestar në bursë, në pjesën më të madhe, ishte pasojë e investitorëve të huaj
të portofolit. Si pasojë e shqetësimeve mbi mundësinë e destabilizimit, Banka e Sllovenisë në
vitin 1997 vendosi disa kufizime mbi to. Aktivitetet e “marrjes me forcë”, bashkimeve dhe
përvetësimeve janë rritur që nga koha kur u përfundua privatizimi nga kompanitë individuale.
Bordet mbikqyrëse përfaqësojnë mjetin më të rëndësishëm për të marrë informacion të
besueshëm mbi kompanitë dhe manaxherët drejtues. Roli i tyre në privatizimin sekondar
mund të jetë shumë i rëndësishëm. Fillimisht, motivi më i zakonshëm për konsolidimin e
pronësisë ishte që të fitohej përfaqësimi në bordin mbikëqyrës. Të gjitha vendimet më të
rëndësishme mbi bashkimet dhe përvetësimet, marrjet, emetimet e borxhit dhe aksioneve dhe
rregullimet në vlerën e aktiveve, si dhe çështjet e lidhura me shitjen e kapitalit dhe të aktiveve
duhet që të miratohen në këto borde. Privatizimi sekondar po ndodh në një mjedis ku fondet e
jashtme të financimit janë të rralla. Blerja në një shkallë të madhe e aksioneve të veta është
një tregues i rëndësisë së këtyre veprimeve në aktivitetin sipërmarrës. Zgjatja e pronësisë së
punonjësve, e cila doli nga privatizimi masive, shihet si thuajse optimale.
Fondet e privatizimit kishin si qëllim korrigjimin e drejtimit koorporativ kundrejt pronësisë së
zgjeruar të punonjësve dhe pritej që të ndihmonin kompanitë në gjetjen e investitorëve
strategjikë. Këto fonde nuk kishin për qëllim të ishin pronarë aktivë, pasi fuqia e tyre
huamarrëse është e kufizuar, dhe nuk mund të mbledhin financim në tregjet e kapitalit ku janë
të kuotuara. Shteti është aksioneri i vetëm më i madh direkt apo indirekt i mbetur i kompanive
të privatizuara. Megjithëse, aksionet e tij duhet të ishin të përkohshme, shteti nuk ka treguar
shumë vullnet për t‟u larguar nga pronësia mbi këto kompani, por përkundrazi kryen një
funksion aktiv në strukturat qeverisëse. Duket se ka mungesë të përgjithshme për investitorë
strategjikë, të cilët janë pronarët e dëshiruar nga kompanitë publike dhe jopublike.
Privatizimi masiv u mbyll efektivisht me blerjet me para në dorë nga ana e investitorëve
strategjikë.
FJALË KYÇ: privatizim masiv, barriera, rregullore, pronësi shtetërore, investitorë
strategjikë
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1. HYRJE
Pas debateve të gjata mbi metodën më të përshtatshme të privatizimit të kompanive
në Slloveni, u vendos që të zbatohej një model i kombinuar, i cili në parim lejonte një
privatizim të paguar dhe jo të barazvlefshëm (i.e. masiv). Modeli bazë i privatizimit
(20% + 20% + 20% + 40%) sipas Aktit të Transformimit të Pronësisë (ATP)
përfshinte:
transferimin e 20% të aksioneve në fondet pranë shtetit: 10% në fondet e
pensionit dhe 10% në fondet e dëmshpërblimit;
transferimin e 20% të aksioneve në fondet e privatizimit të manaxhuara
privatisht në këmbim të çertifikatave të pronësisë të mbledhura prej tyre nga
qytetarët;
transferimin e 20% të aksioneve në kushte të favorshme për çertifikata
pronësie të pronarëve të brendshëm (manaxherë, punonjës aktualë dhe të
mëparshëm);
përdorim opsional i 40% të aksioneve:
o për blerje me kushte të favorshme nga pronarët e brendshëm,
o në këmbim të çertifikatave të pronësisë të qytetarëve në ofertat publike,
o në këmbim të çertifikatave të pronësisë të mbledhura nga fondet e
privatizimit, ose
o për blerje nga pronarët strategjikë.
Përbërëi i katërt përmbante elementë opsional, dhe si i tillë mund të çonte në lindjen
e strukturave të ndryshme të pronësisë, duke reflektuar nevojat e kompanive
individuale. Parimi ligjor i autonomisë, me anë të të cilit manaxherët dhe punonjësit
në kompani kishin të drejtën të përgatisnin planet e privatizimit, ishte faktor që
përcaktoi zgjedhjen e varianteve të privatizimit. Karakteristika e parë e asaj
zgjedhjeje ishte se kompanitë praktikisht nuk zgjodhën mundësinë e shitjes së
aksioneve te pronarët strategjikë. Prej rreth 1.500 kompanive të privatizuara nën
ATP-në, vetëm një pjesë e vogël u morrën nga pronarët strategjikë. Kështu,
privatizimi ishte një mundësi e humbur për shumë kompani në vështirësi, të cilat
kërkonin një investitor strategjik për ristrukturim. Si të tilla, këto kompani janë të
detyruara që të kërkojnë për investitorë strategjikë të aftë dhe të motivuar për të
siguruar ristrukturimin në hapin tjetër, nëpërmjet transaksioneve sekondare me
aksionet e privatizimit (p. sh. privatizimi sekondar) pronarët nga privatizimi masiv
në një masë të madhe janë pronarë tranzitorë, të cilët luajnë rolin e agjentëve të
privatizimit në kërkim të investitorëve strategjikë.
Karakteristika e dytë e zgjedhjes së mundësive të privatizimit ishte se manaxherët
dhe punonjësit në përgjithësi, e ushtruan të drejtën e blerjes prioritare të 40% të
aksioneve në kushte të favorshme, në maksimumin e lejuar nga burimet e tyre
financiare. Aksionet e mbetura ose u këmbyen kundrejt çertifikatave të mbledhura
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nga fondet e privatizimit ose iu shpërndanë drejtprdrejtë qytetarëve në ofertat
publike. Kështu, përveç privatizimit nga personat e brendshëm të kompanisë
(insiders) dhe privatizimit nga fondet (të jashtëm), privatizimi i qytetarëve (publiku)
mori rëndësi në kompanitë e mëdha dhe me kapital intensiv. Tre grupet tipike të
kompanive ishin (Simoneti dhe Böhm, 2001): (1) kompanitë publike të kuotuara në
bursë si rezultat i kombinimit të privatizimit të brendshëm, të jashtëm dhe publik; (2)
kompanitë e brendshme jopublike, që nuk ishin të kuotuara në bursë dhe me
punonjësit që kishin maxhoritetin e paketës së aksioneve; (3) kompanitë e jashtme
jopublike, që nuk ishin të kuotuara në bursë, me punonjësit dhe fondet që zinin një
pjesë krahasimisht të madhe të aksioneve.
Idhtarët e privatizimit masiv argumentuan se avantazhi kryesor i tij ishte shpejtësia
me të cilën një pjesë e madhe e ekonomisë mund t‟i transferohej sektorit privat dhe
kontributi i tij në fillimet e tregjeve të kapitalit në vendet e tranzicionit (Lipton dhe
Sachs (1990), Frydman et al. (1997)). Privatizimi masiv, në fakt, vërtet përfshiu një
pjesë të madhe të sektorit korporativ në Slloveni, por u shpërnda në një periudhë
kohore pesëvjeçare. Në dallim me shumë programe të ngjashme që u zbatuan në
vende të tjera, privatizimi ishte i decentralizuar dhe bazuar në ligjin e privatizimit
ishte i mundshëm një rang i madh mundësish. Megjithatë, ky model kufizoi
zgjedhjen e metodave të privatizimit. Nga 1.386 kompani që morën pjesë në procesin
e privatizimit, më pak se një e dhjeta përdori ofertën publike dhe është kuotuar në
bursë. Të gjitha ofertat publike ishin të mbinënshkruara, disa prej të cilave më shumë
se një herë. Pjesa më e madhe e qytetarëve, i investoi çertifikatat në kompani (si
punonjës aktualë apo të mëparshëm) dhe në fondet e privatizimit (të gjitha të
kuotuara në bursë). Privatizimi masiv formalisht mbaroi në fund të vitit 1998, por
aktualisht ka mbetur i papërfunduar si nga ana e kërkesës ashtu edhe nga ajo e
ofertës. Portofoli i kompanisë shtetërore (Korporata Sllovene e Zhvillimit – KSZH)
është e përbërë nga disa qindra kompani, të cilat u përjashtuan nga procesi i
privatizimit masiv që në fazave e para të tij, me vullnetin e tyre, pasi zgjodhën që të
ristrukturoheshin fillimisht, apo u detyruan brenda rehabilitimit të drejtuar nga shteti
të dy bankave donimuese. Në anën tjetër, një pjesë e madhe e çertifikatave në
portofolin e fondeve të privatizimit mbeti e papërdorur (i ashtuquajturi boshllëku i
privatizimit).
Ndërkohë që privatizimi masiv u administrua nga shteti, është argumentuar që
privatizimi sekondar para së gjithash duhet të drejtohet nga tregu. Për këtë qëllim
tregu duhet të jetë i rregulluar në mënyrën e duhur. Shpejtësia e privatizimit sekondar
kërcënon transparencën dhe paanësinë e tij, dhe kjo, si rrjedhojë, do të ndikojë në
shpejtësinë dhe efektivitetin e ristrukturimit të korporatave. Kjo kërkonte një shkallë
të lartë ndjeshmërie ndaj pronësisë specifike dhe strukturave të kontrollit të
kompanive që kishin dalë nga privatizimi masiv në veprimet e politikbërësve,
legjislatorëve dhe rregullatorëve, të cilët ishin përgjegjës për drejtimin, lehtësimin
dhe promovimin e privatizimit sekondar (Simoneti and Böhm, 2001).
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2. EVIDENCA EMPIRIKE E PRIVATIZIMIT MASIV NË SLLOVENI
Në Slloveni është studiuar gjerësisht efekti i privatizimit në ristrukturimin e
korporatave, financimin dhe performacën e tyre pas privatizimit. Ekonomistët
besojnë se pronësia optimale dhe strukturat e kontrollit do të rezultojnë nga
manaxhimi strategjik dhe ristrukturimi, çka do të bëjë të mundur zgjerimin e
aktiveve, punësimit dhe shitjeve, të cilat nga ana e tyre përmirësojnë performancën e
kompanive dhe rrisin vlerën e tyre në perspektivë. Për kompanitë që përballen me
konkurrencën në tregjet e produkteve është evident adoptimi më i shpejtë i
kufizimeve të forta në buxhete dhe strategjive për zgjerimin e tregjeve (Pučko, 2000).
Shitjet në tregjet e huaja ndikojnë dukshëm në ristrukturimin strategjik (Prašnikar et
al., 1999). Manaxherët perceptojnë kompanitë konkurruese si “keqbërësit” më të
mundshëm, dhe pjesa më e madhe e gllabërimeve, (takeovers), në të vërtetë në
Slloveni është horizontale (Bešter, 1999).
Ristrukturimi mbrojtës (sipas përkufizimit ky ristrukturim konsiston në reduktimin e
fuqisë punëtore, në tkurrjen e aktiveve dhe në rritjen e moderuar të të ardhurave nga
shitja) është një karakteristikë dalluese e kompanive që kaluan nga procesi i
privatizimit masiv, përkundrejt firmave të reja private dhe filialeve që ende mbahen
nga pronarët e tyre dhe/ose u kontrolluan nga kreditorët e tyre. Të dhënat nga firmat
e reja private tregojnë për rritje të investimeve, të të ardhurave nga shitjet, të fitimit si
dhe të flukseve rrjedhëse të arkës dhe janë gjeneratorë të vendeve të reja të punës. Të
dhënat e filialeve të përjashtuara nga privatizimi masiv tregojnë se ato kanë më
shumë investime dhe një rritje të jashtëzakonshme të flukseve rrjedhëse të arkës.
Rritje më e shpejtë, në të gjitha drejtimet, vërehet në kompanitë me investitorë të
huaj strategjikë. Nga ana tjetër, ndërsa drejtuesit e ristrukturimit mbrojtës janë
punonjës shtetëror, në kompanitë e paprivatizuara, investimet më të mëdha në aktive
janë rregjistruar në sektorin publik të shërbimeve publike të shtetëzuara. Lidhja midis
punonjësve (që janë të mbipërfaqësuar në bordet mbikqyrëse dhe që luftojnë për
përfitime në paga) dhe manaxherëve (që argumentojnë se sillen si pronarë të jashtëm,
të cilët përpiqen të maksimizojnë flukset e arkës) merr forma të ndryshme në
kompanitë e privatizuara prej pronarëve të brendshëm dhe të jashtëm. Këta të fundit
nuk shprehin lidhjen pozitiv midis vlerës së shtuar dhe investimeve, por (duket se)
dëshmojnë përvetësimin e burimeve të zhvlerësuara për përfitime në paga, ndërkohë,
që të parët tregojnë një kompromis midis pagës dhe investimeve (Prašnikar and
Svejnar, 1998). Fitimet më të mëdha arrihen në grupin e kompanive ku përfaqësia e
punonjësve ka maxhoritetin në bordin mbikqyrës, në ndryshim nga ato kompani, ku
ky grupim është në minoritet. Megjithatë, ndryshimet midis dy grupeve në lidhje me
efektet e ristrukturimit mbrojtës dhe ristrukturimit strategjik (për shembull, investime
në burimet njerëzore, kërkim dhe zhvillim, dhe kërkim tregu) janë të parëndësishme
(Prašnikar et al., 1999). Manaxhimi strategjik do të ishte një mundësi reale nëse
manaxherët do të shpërbleheshin me opsione në aksione (se sa me paga fikse, si është
praktika mbizotëruese) për kontributin në përmirësimin e performancë për periudhën
afatgjatë.
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Mbështetja në burimet e brendshme është një karakteristikë tipike e korporatave në
ristrukturim. Mundësia për financim të jashtëm kufizohet nga zhvillimi i ngadaltë i
sistemit financiar. Ky i fundit shpesh herë argumentohet se është rezultat i drejtimit
të dobët korporativ që doli nga privatizimi masiv dhe nga sigurimi joefektiv i
përqendrimit të pronësisë. Tregjet jolikuide të kapitalit, të kombinuara me pronësi të
shpërndarë, nuk sigurojnë drejtim efektiv korporativ, bile nxisin një përqendrimin të
diskutueshëm të pronësisë në duart e fondeve, të cilat duhet t‟i zvogëlojnë në mënyrë
drastike pjesët e tyre. Në fakt, këto fonde po nxjerrin aksionerët më të mëdhenj në
pjesën më të madhe të kompanive të listuara në bursë (Gregoric and Prašnikar, 2000).
Tregu i kapitaleve, i cili po bën një punë të dobët në rishpërndarjen e pronësisë,
zbaton emetime të reja të instrumenteve financiarë. Bankat ulin ofertën e kredisë si
pasojë e asimetrisë së informacionit, ose kur japin kredi vënë një çmim shumë të lartë
për shkak të një premiumi të lartë për informacionin (Ribnikar, 2000).
Reputacioni i bursës është i shumë i ulët si midis investitorëve ashtu edhe midis
kompanive. Kjo ka ardhur si pasojë e transparencës së ulët dhe tregtisë spekulative, si
dhe nga likuiditeti i ulët që rrjedh nga trajtimi i ndryshëm, që u bëhet instrumenteve
të borxhit, kapitalit dhe kufizimeve në investimet e portofolit. Qytetarët që u bënë
aksionerë gjatë procesit të privatizimit masiv falë çertifikatave kanë një prirje të ulët
investimi të kursimeve të tyre në instrumente financiarë, duke preferuar depozitat
bankare (Kleindienst, 1999). Manaxherët e kompanive preferojnë më shumë që të
kërkojnë kredi bankare se sa të emetojnë instrumente të reja në bursë. Nga ana tjetër,
bordet mbikqyrëse kanë tendencën që të hedhin poshtë propozimet e manaxherëve
për financim me kapital, si pasojë e burimeve të kufizuara të pronarëve aktualë në
fuqi, çka mund të çojë në humbjen e kontrollit (Simoneti, 2000).
Në kompanitë që mbështeten më shumë në burimet e brendshme dhe në një masë të
madhe janë të lira nga shërbimi i borxhit, është e qartë që mungon disiplina
financiare. Flukset rrjedhëse të arkës nuk përdoren (fitimet që nuk shpërndahen si
divident) për investime strategjike, por përdoren për investime financiare
afatshkurtra. Investimet e vogla financiare janë karakteristika dalluese e kompanive
të mëdha me pronarë dominues, kundrejt atyre që nuk kanë këtë tip pronarësh e që
paraqesin një shkallë më të ulët përdorim të financimit me borxh dhe paga më të larta
(Cirman, 2000). Kompanitë e kuotuara në bursë paraqesin flukse më të larta
rrjedhëse të arkës, por një shkallë më të ulët të blerjes së aksioneve të veta krahasuar
me kompanitë e privatizuara që nuk janë të kuotuara (Simoneti, 2000). Blerjet e
aksioneve të veta konsolidojnë kontrollin e atyre personave që u bënë aksionerë nga
privatizimi masiv, pavarësisht nëse mënyra që zgjidhet për blerjen është nëpërmjet
blerjeve në publik apo nëse u blihen drejtpërsëdrejti pronarëve “të padisiplinuar”.
Të dhënat tregojnë se që prej përfundimit të privatizimit në fund të vitit 1999 thuajse
40% e aksionerëve fillestarë kanë ikur nga kompanitë, që u privatizuan nëpërmjet
privatizimit masiv. Në fund të vitit 1999 përqendrimi i pronësisë është i lartë: pesë
pronarët më të mëdhenj mesatarisht kanë 61.5% të votave në kompanitë e
privatizimit masiv. Gjithashtu, në Slloveni fondet pranë shtetit dhe fondet e
privatizimit sillen si pronarë të mëdhenj, pavarësisht se u mungon aftësia dhe
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motivimi për drejtim të duhur korporativ. Nga ana tjetër, shumë aksionerë të vegjël,
të brendshëm në kompani, sillen si grupe homogjene në lidhje me pronarët e jashtëm.
Me përqendrimin e pronësisë gjatë periudhës 1994-9199 problemi i pamaturisë
manaxheriale u zvogëlua, ndërsa konflikti i interesave midis pronarëve të brendshëm
dhe të jashtëm u përkeqësua.
Fondet e shtetit dhe ato pranë shtetit janë duke zvogëluar pjesën e pronësisë në
kompanitë e privatizimit masiv, ndërsa manaxherët dhe investitorët strategjikë po e
rrisin atë. Po vihet re se të dy grupet po akumulojnë më intensivisht aksionet e tyre
në kompanitë që nuk tregtohen në bursë dhe si të tilla kanë një shkallë më të ulët
transparence. Gjithashtu, investitorët e rinj strategjikë, që filluan të shfaqen gjatë
fundit të vitit 1999 janë thuajse ekskluzivisht me origjinë vendase. Privatizimi
fillestar po ndiqet nga një konsolidim jo transparent i pronësisë, në kohën kur në
kompanitë vendase manaxherët dhe fondet janë aktorët kryesorë.
Në këtë material, studiohet gjithashtu edhe lidhja midis ndryshimeve në pronësi dhe
performancës së kompanive pas privatizimit masiv. Përfundimet empirike të këtij
studimi tregojnë se privatizimi sekondar praktikisht nuk ka pasur efekte pozitive si në
efiçencën ekonomike as edhe në performancën financiare të Sllovenisë për periudhën
1995 – 1999. Fragmentizimi si në modelet individuale të privatizimit, apo dhe sipas
viteve, nuk nxori rezultate të ndryshme. Problemi i privatizimit sekondar në Slloveni
nuk është i lidhur vetëm me transparencën e ulët dhe zhvillimet relativisht të
ngadaltë, por në mënyrë të veçantë ka të bëjë me dështimin që të gjeneronte efektet e
pritura pozitive në efiçencën ekonomike dhe në performancën financiare. Privatizimi
masiv në Slloveni rezultoi se ishte i përshtatshëm për disa qindra kompani relativisht
të vogla dhe intensive në punë dhe për rreth 100 kompani të mëdha, me performancë
të mirë dhe me kapital intensiv. Në të parat, një pjesë e madhe e aksioneve u ble nga
punonjësit, ndërsa në të fundit, duke përdor oferten publike, u kuotuan në bursë.
Megjithatë, privatizimi masiv ishte i papërshtatshëm për kompanitë relativisht të
mëdha dhe me kapital intensiv, që kërkonin një ristrukturim të rëndësishëm, sepse
ato kërkojnë investitorë strategjikë dhe/ose financim të jashtëm. Vetëm rreth 100
kompani të tilla u përjashtuan nga privatizimi masiv. Në pjesën tjetër të kompanive
me karakteristika të ngjashme, disa qindra, pjesë të krahasueshme të pronësisë u
ndanë midis punonjësve dhe fondeve. Ka një konflikt të fortë interesash midis
pronarëve të brendshëm dhe të jashtëm, që po e bën shumë të vështirë procesin e
ristrukturimit në këto kompani (Simoneti and Böhm, 2001).
3. Disa barriera në privatizim
3.1 Tregtia në Bursë me Aksionet e Privatizimit Kompanitë publike dhe fondet e
privatizimit kanë detyrim ligjor që të listohen në Bursën e Ljubjanës (LSE). Procesi i
listimit pati një shtysë vetëm në fund të vitit 1998 pas apeleve publike të SMA-së
dhe presioneve nga njësitë qeverisëse të kompanive nga aksionerët, të cilët shihnin
ndryshime në çmime midis tregjeve të rregulluara dhe atyre të parregulluara. Çmimi i
përcaktuar nga tregtimi sekondar në bursë u rrit ndjeshëm krahasuar me çmimin në
tregjet e paorganizuara. Aksionet e kompanive të mëdha dhe me performacë të mirë
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kanë qenë likuide dhe janë tregtuar në nivele relativisht të qëndrueshme. Aksionet e
kompanive më të vogla (dhe më një performacë më të dobët) kanë qenë më pak
likuide dhe çmimet kanë qenë më të luhatshme (Fokusi i Bursës, 2000). Futja në
bursë e blloqeve të aksioneve në intervale të ndryshme dhe të çrregullta kohore, si
pasojë e shtyrjes së trasferueshmërisë së punonjësve, ndërsa blloqe të tjera aksionesh
në të njëjtën kompani tregtoheshin ende në tregje të paorganizuara, kontribuoi në
paqëndrueshmërinë e çmimeve në bursë. Si pasojë, përqendrimi i aksioneve ishte më
i shpejtë dhe më i madh në kompanitë e vogla dhe në kompanitë me volume
relativisht të mëdha të aksioneve të patransferueshme nga punonjësit.
Bumi fillestar në bursë, në pjesën më të madhe, erdhi si pasojë e investitorëve të huaj
të portofolit. Banka e Sllovenisë, duke qenë e shqetësuar mbi efektet e mundshme të
destabilizimit që do të kishin këto listime prezantoi disa kufizime mbi to në vitin
1997. Gjatë atij viti këto investime përbënin rreth 12% të kapitalit të bursës dhe ishin
të përqendruara në një numër të vogël kompanish që kishin aksionet më likuide dhe
kontribuonin me 60% të xhiros totale të tregut në vitin 1997 (Fokusi i Bursës, 2000).
Investitorët e huaj të portofoleve u kërkohej që të hapnin llogari kujdestarie në bankat
e autorizuara vendase dhe mund të tregtonin për një periudhë disa vjeçare aksione të
kuotuara në LSE vetëm midis tyre ose t‟ua shisnin investitorëve vendas me një
komision të lartë daljeje. Këto lloje kufizimesh janë zbutur në një masë të madhe që
nga periudha që u paraqitën, por efektivisht shkaktuan tërheqjen e investitorëve të
huaj. Kjo, nga ana tjetër, shkaktoi rënien e likuiditetit dhe të çmimeve në LSE10.
Investitorët e huaj kanë filluar të rishfaqen vetëm së fundmi. Likuiditeti fillestar në
bursë ishte gjithashtu pasojë e entuziazmit të investitorët vendas, duke përfshirë edhe
kompanitë e privatizuara që kryenin investime financiare duke blerë aksionet e
kompanive të tjera si dhe aksionet e tyre (Simoneti and Böhm, 2001).
3.2. Tregu për Kontrollin e Korporatave Aktivitetet e marrjes “me forcë”,
bashkimeve dhe përvetësimeve janë rritur që nga koha kur u përfundua privatizimi
nga kompanitë individuale. Ato janë drejtuar nga dy aktivitete paralele: (1)
ribashkimi i bizneseve që ka qenë ndarë më herët, me qëllim rritjen e konkurrencës
në tregjet e produkteve, dhe (2) përqendrimi i pronësisë nga aksionerët për interesa
financiare afatshkurtra apo për të fituar kontrollin e kompanisë.
Ligji i marrjes “me forcë” ishte shtyrë për disa vjet pavarësisht presioneve për ta
prezantuar, pasi kompanitë i rezistonin kuotimit dhe rregjistrimit të aksioneve në
mungesë të një rregulli të qartë për përqendrimin e pronësisë dhe për votimin e
përafërt. Ky aktivitet u miratua në fund të vitit 1997 pas një periudhe të zgjatur
debatesh të nxehta dhe pasi kishin ndodhur ndryshime të rëndësishme në pronësi dhe
kufizimet në pronësi e në votim ishin përfshirë në statutin e kompanive. Ligji
caktonte SMA-në dhe komisionin e antimonopolit që të mbikqyrte kontrollin e
përvetësimeve në kompanitë me kapital më të madh se një bilion Tolar3 dhe me mbi
500 aksionerë.

3

Monedha e Sllovenisë
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Rregullat e marrjes “me forcë” janë promovuar si mjete që mbrojnë aksionerët e
vegjël në privatizimin sekondar. Nga pikëpamja e pronësisë së shpërndarë, që
rezultoi nga privatizimi masiv, këto rregulla janë zbatuar në të gjitha kompanitë me
aksione të tregtueshme. Megjithatë, kjo politikë pengon procesin e marrjes së
kompanive private jopublike. Rregullat e marrjes “me forcë” nuk mund të mbrojnë të
drejtat e aksionerëve të vegjël në kompanitë, që nuk janë të kuotuara në bursë, pasi
mundësitë e daljes me çmimet e drejta në këto lloj kompanish janë të kufizuara.
Është e paarsyeshme që të ngulmohet në këto rregulla në koalicionet e votimit kur
kontrolli ndahet midis dy blloqe pronarësh, në mënyrë të veçantë në rastin e
kompanive me pronarë të jashtëm (Simoneti and Böhm, 2001).
3.3. Bordet Mbikqyrëse Bordet mbikqyrëse përfaqësojnë mjetin më të rëndësishëm
për të përfituar informacion të besueshëm mbi kompanitë dhe manaxherët e tyre. Roli
i tyre në privatizimin sekondar mund të jetë shumë i rëndësishëm. Fillimisht, motivi
më i zakonshëm për konsolidimin e pronësisë ishte që të fitohej përfaqësimi në
bordin mbikëqyrës. Të gjitha vendimet më të rëndësishme mbi bashkimet dhe
përvetësimet, marrjet, emetimet e borxhit dhe aksioneve dhe rregullimet në vlerën e
aktiveve, si dhe çështjet e lidhura me shitjen e kapitalit dhe të aktiveve duhet që të
miratohen në këto borde. Si rezultat, bordet mbikqyrëse përfaqësojnë kufizimin
kryesor të privatizimit sekondar nëpërmjet financimeve të jashtme dhe shitjes te
investitorët strategjikë, të cilët ndikojnë pozitën e kontrollit të pronarëve aktualë.
Borde e para mbikqyrëse, të cilat zëvendësuan këshillin e mëparshëm të punonjësve,
u zgjodhën nga manaxherët gjatë procesit të privatizimit. Aftësia e këtyre bordeve
për të kontrolluar manaxherët ishte e dyshimtë. Si pasojë e konsolidimit të pronësisë
aktuale dhe fuqisë votuese, anëtarësimi në bordin mbikqyrës ka filluar që të
ndryshojnë me ritme të shpejt. Një mosmarrëveshje mbi bordet mbikqyrëse është e
lidhur me përfaqësimin e punonjësve në dy nivele: si pasojë e rolit të tyre si pronarë
dhe si pasojë e legjislacionit, i cili mandaton përfaqësimin e disa niveleve të bordit
mbikqyrës bazuar në madhësinë e fuqisë punëtore. Në kompanitë me 500 apo më
shumë punonjës, një e treta e vendeve në bordin mbikqyrës është e rezervuar për
punonjësit, dhe në kompanitë me 100 apo më shumë punonjës ata mund të zënë dy të
tretat e vendeve.
Kërkesa të tilla mbrojnë qartësisht nivelin e ndikimit të punonjësve nga koha e
paraprivatizimit, si rezultat i të cilit punonjësit janë në pozitën që t‟u rezistojnë
largimeve nga puna dhe të pretendojnë rritje në paga e të tjera përftime të ngjashme.
Ndërsa përfaqësia e fondit nga njëra anë mund të pengojë përfitimet nga pozicioni
ose vepron për perfime personale në bazë të manaxherëve dhe shpronësimin e të
ardhurave dhe fitimeve nga punonjësit, nga ana tjetër, duke qenë tregtarë të mëdhenj
me interesa afatshkurtër, rrezikon që të abuzojë me informacionin e brendshëm dhe
të kontrollojë apo edhe forma të tjera të zgjerimit. Përpjekjet për të bërë më Efiçent
rolin e bordeve mbikqyrëse, me qëllim që të shpejtohet privatizimi sekondar, duhet
që të përfshijnë kufizime më të balancuara ligjore mbi përfaqësimin e punonjësve, të
nxisin kapacitetet profesionale të anëtarëve të tyre dhe mekanizmat që sigurojnë
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fokus në zhvillimet afatgjata të kompanisë, duke lidhur rinumërimin ndaj
kontributeve të bordit në performacën afatgjatë (Simoneti and Böhm, 2001).
3.4. Financimi i Kompanive dhe Privatizimi Sekondar Privatizimi sekondar po
zhvillohet në një ambient ku burimet e jashtme të financimit janë të rralla. Kjo pasi
burimet e brendshme të kompanive nuk përdoren në zhvillimin e tyre, por përdoren
që të kryhen investime financiare, si dhe bëhen përpjekje për të blerë pronarët “ e
padisiplinuar”. Blerja në një shkallë të madhe e aksioneve të veta është tregues i
rëndësisë së këtyre veprimeve në aktivitetin sipërmarrës. Pas marrëveshjeve pa
kundërvlefta monetare (barter) që përdoren nga fondet në tregjet e brendshme, kjo ka
qenë teknika më e rëndësishme e privatizimit sekondar, që në mënyrë paradoksale
konsolidon kontrollin e pronarëve aktualë. Duke vazhduar më tej, privatizimi
sekondar ka kosto të larta transaksionesh si pasojë e shkallës së ulët të publikimit të
informacionit, taksat dhe komisionet e brokerave. Në të njëjtën kohë, përqendrimi
joefektiv i pronësisë në fondet e privatizimit dhe tregtia me Kuponët e pensioneve ul
atraktivitetin e kompanive të investimeve.
Institucionet financiare nuk luajtën ndonjë rol të rëndësishëm në privatizim masiv, as
duke ndihmuar blerjet e punonjësve (pasi këto ndihmoheshin direkt nga shteti) ose as
duke blerë vetë paketa pronësie. Bankave iu dha mundësia që të konvertonin borxhet
e papaguara të kompanive në kapital. Kjo teknikë privatizimi, që u përdor më shumë
në rehabilitimin e drejtuar nga shteti të dy bankave dominuese dhe në ristrukturimin
financiar të kompanive SDC, u kundërshtua nga bankat. Nga ana tjetër, bankat dhe
kompanitë e sigurimeve u inkurajuan që të ndërtonin kompani të manaxhimit të
fondeve të privatizimit. Kështu, ndërsa vetë ishin pjesërisht të zotëruara nga
kompanitë jofinanciare, bankat dhe kompanitë e sigurimeve u bënë pronarët indirekt
të këtyre kompanive në privatizimin masiv. Kjo lloj strukture ndërpronësie brenda
dhe midis sektorit financiar dhe korporatave ngre një sërë konfliktesh interesi, duke
përfshirë, për shembull, kërcënimin për financim të butë të kompanive dhe kufizimin
e konkurrencës brenda sektorit financiar (Simoneti and Böhm, 2001).
3.5. Pronësia e Punonjësve Madhësia e pronësisë së punonjësve që doli nga
privatizimi masiv, shikohet pothuajse si optimale. Punonjësit morën pjesë në
privatizimin masiv si individë, pa pasur kufizime mbi aftësinë e tyre për të paguar
kreditë e marra nga shteti për financimin e blerjes së aksioneve. Megjithatë,
bashkërisht ata kanë interes që të bëjnë pagesa të rregullta, pasi nëse dështojnë, do të
riaktivizohet roli i shtetit në drejtimin korporativ. Ata kanë konflikt në objektiva:
maksimizimin e përfitimeve nga rroga në afat të shkurtër dhe sigurinë për punësimin
për periudhën afatgjatë. Nga ana ligjore, kanë të siguruar maxhoritetin e vendeve në
bordet mbikqyrëse dhe shpesh kombinojnë votat e tyre me votat e aksionerëve të
vegjël nga ofertat publike. Ata janë në pozitën që të përvetësojnë vlerën e shtuar për
përfitime në paga në kurriz të zhvlerësimit dhe të fitimeve, si dhe të votojnë kundër
shitjes te investitorët strategjikë apo të përdorin financime të jashtme nëse
mbështeten nga fondet dhe/ose manaxherët. Pronësia e punonjësve pritet që të bjerë
në terma relativë dhe absolutë si pasojë e shitjes se aksioneve të tyre nga privatizimi
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dhe zgjerimit të kapitalit, që financohet nga burimet e jashtme ose pa pjesëmarrjen e
tyre (Simoneti and Böhm, 2001).
3.6. Transformimi i Fondeve të Privatizimi Fondet e privatizimi kishin si qëllim
korrektimin e drejtimit korporativ kundrejt pronësisë së zgjeruar të punonjësve dhe
pritej që të ndihmonin kompanitë në gjetjen e investitorëve strategjikë. Këto fonde
nuk kishin për qëllim të ishin pronarë aktivë, pasi fuqia e tyre huamarrëse është e
kufizuar, dhe nuk mund të mbledhin financim në tregjet e kapitalit ku janë të
kuotuara. Si fonde investimi me mbyllje të përcaktuar dhe praktikisht pa kufizime
mbi përqendrimin e pronësisë në kompani, por me kufizime të rënda mbi
përqendrimin e pronësisë së tyre, ato janë struktura tranzitore. Sipas ligjit, ato kanë
qenë të detyruara të transformoheshin në fonde të rregullta investimi ose në kompani
të zakonshme më kapital të përbashkët në mes të vitit 2002.
Roli i fondeve të privatizimit në drejtimin korporativ dhe në privatizimin sekondar
është i debatueshme për disa arsye. Më e rëndësishmja është boshllëku nga
privatizimi masiv. Ky boshllëk, i cili në përfundimin e procesit të privatizimit në
vitin 1998 përfaqësonte afërsisht 60% të portofoleve të tyre dhe aktualisht akoma zë
rreth 30% të tyre, ka penguar ristrukturimin e nevojshëm të portofoleve. Akoma më
keq, i jep shtetit një justifikim komod për të shtyrë privatizimin e pronës së
shtetëzuar dhe adoptimin e rregullave mbi transformimin e fondeve të privatizimit.
Në të njëjtën kohë, transformimi ka ndodhur në mënyrë jo transparente, me
manaxherët e fondeve që janë bërë drejtpërdrejt ose jodrejtpërdrejt aksionerët
kryesorë të fondeve të privatizimit. Momenti i rregullimit efektiv dhe transformimit
të fondeve është çuar dëm dhe drafti i rregulloreve është bërë më i vështirë për t‟u
manovruar nga zhvillimet, që kanë ndodhur gjatë këtyre vonesave.
Në anën tjetër, fondet e privatizimit kanë detyrime relativisht të larta ndaj
manaxherëve të tyre: pagat e manaxhimit janë të larta, që reflekton vlerën e librave të
instrumenteve të patregueshëm, që dominojnë portofolet e fondeve të privatizimit.
Manaxherët nuk kanë shtysa që të përfshihen në ristrukturimin e korporatave me
kostot e tyre, (zvogëlojnë fitimet) pasi përfitimet do të rrjedhin për aksionerët e
fondeve në afat të shkurtër kohor. Pagesat për manaxherët janë pjesërisht të
pagueshme nga aksionet e fondeve, dhe pjesa e aksioneve të manaxherëve në fonde
është bërë e rëndësishme vetëm si rezultat i këtij faktori.
Rrugët e mundshme të transformimit varen nga cilësia e aktiveve, që do të
shpërndahen për të mbushur boshllëkun. Nga pikëpamja e strukturës aktuale të
pronësisë së fondeve dhe strukturës së tyre të portofoleve, si dhe nga skenari që
konsiderohet për të mbushur boshllëkun, rruga më realiste është krijimi i një
kompanie financiare holding ose fondi të përbashkët kapital. Një numër i vogël
fondesh e kanë ndjekur atë tashmë, dhe të tjerat janë duke e marrë në konsideratë
(Simoneti and Böhm, 2001).
3.7. Pjesa e Mbetur e Pronësisë së Shtetit Një pengesë e rëndësishme ndaj krijimit
të strukturës optimale të pronësisë është kombinimi i një pjesë të mbetur me rëndësi
të direkte dhe indirekt të përhapur të pronësisë së shtetit. Shteti është aksioneri i
vetëm më i madh direkt apo indirekt i mbetur i kompanive të privatizuara.
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Megjithatë, aksionet e tij duhet të ishin të përkohshme, shteti nuk ka treguar shumë
vullnet për të dalë, por përkundrazi kryen një funksion aktiv në strukturat qeverisëse.
Shteti është në pozitën që të ndikojë privatizimin sekondar drejtpërsëdrejti, nëpërmjet
tregtisë së aksioneve, shitjeve dhe blerjeve në tregun sekondar si dhe nëpërmjet
votimit në njësitë qeverisëse. Roli i tij direkt në privatizimin sekondar dhe si agjent i
privatizimit (qartësisht favorizoi fondet pranë shtetit) është në konflikt me rolin e tij
si rregullator, legjislator dhe politikbërës, si dhe me autoritetin e tij për të aprovuar
marrjet me force dhe blerjet nga investitorët e huaj strategjikë.
Fondet pranë shtetit u krijuan si pronarë të përkohshëm të kompanive, por afati i
likuidimit është përcaktuar në mënyrë të vagët, dhe vlerat e dinamika e detyrimeve të
tyre financiare afatshkurtra dhe afatgjata nuk janë të njohura. Duke pritur që të ruajnë
vlerën e portofolave të tyre në afat të gjatë, ata hezitojnë t‟i zvogëlojnë ato. Ata nuk
ishim menduar të ishin tregtarë aktive portofoli, pasi kjo i bën ata të varur nga fitimet
e kompanive për të arritur detyrimet financiare afatshkurtra. Gjithashtu, ata nuk ishin
menduar që të luanin një rol aktiv në drejtimin korporativ dhe të ishin agjentë të
rëndësishëm në privatizimin sekondar, i. e. (si të tillë) të përqendronin pronësinë me
qëllim shitjen te investitorët strategjikë. Në parim shitje të tilla duhet që të ndiqen me
tendera publikë, e cila nuk është praktike dhe do të ishte joproduktive në rastin e
instrumenteve të kuotuar. Nuk ka kufizime mbi madhësinë e pjesës së tyre ne
kompani, dhe politikat e tyre të investimeve ndryshojnë me ndryshimin e qeverive.
Megjithatëse ata janë investitorë të rëndësishëm financiarë, ata kryejnë takime më
bordet mbikqyrëse të kompanive, duke mundur kështu të ushtrojnë ndikim, për
shembull, pagesat e dividendëve dhe të kontrollojnë ndryshimet. Me asistencë të
konsiderueshme nga shtetit, të dyja llojet e fondeve kanë axhustuar ndjeshëm
portofolet e tyre dhe kane ulur numrin e portofolave të kompanive në një fraksion të
numrit origjinal. Shteti ua shet atyre pjesën e tij të mbetur në kompanitë publike dhe
në masë të ndryshme i ndihmon ato të dalin nga kompanitë jopublike. Duke qenë se
detyrimet financiare të fondeve përfaqësojnë borxhe të shtetit, shteti ka një të drejtë
legjitime që të ruajë kontrollin mbi to dhe t‟i ndihmojë në konsolidimin e portofolave
me aksione në kompanitë publike (Simoneti and Böhm, 2001).
3.8. Investitorët Strategjikë Duket se ka një mungesë të përgjithshme investitorësh
strategjikë, të cilët janë pronarët e dëshiruar të kompanive publike dhe jopublike.
Privatizimi masiv u mbyll efektivisht ndaj blerjeve me para në dorë të investitorëve
strategjikë. Ka pasur disa raste sporadike të blerjeve të përqendruara të aksioneve me
certifikata dhe me çmime të ulura për kreditë. Në fazën e parë të privatizimit
sekondar, e cila u karakterizua nga një kërkesë e fiksuar dhe nga një ofertë e
fragmentarizuar, investitorë të tillë strategjikë, (përveç atyre që morën pjesë në
privatizimin masiv) të interesuar në blloqe të mëdha aksionesh, u përjashtuan
gjithashtu. Për sa kohë që pronarët aktualë i rezistojnë shitjes te investitorët
strategjikë, këta të fundit janë të shkurajuar të blejnë dhe investojnë si pasojë e një
problemi të vazhdueshëm të atyre që duan të përfitojnë pa paguar (free rider),
informacionit të pabesueshëm mbi performancën dhe vlerat e kompanisë, dhe kushtit
për të bërë oferta të detyrueshme. Likuidimi i kompanive ka qenë mjeti më i
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zakonshëm për hyrjen e investitorëve strategjikë. Por mbrojtja që u bën qeveria
kompanive me performancë të ulët, që konsiderohen si shumë të mëdha për të
falimentuar, ka shtyrë hyrjen e investitorëve strategjikë edhe nëpërmjet kësaj
metode. Fondet e privatizimit nuk ishte menduar që të ishin investitorë strategjikë,
por që të ndërmjetësonin shitjen te këta investitorë. Transformimi në “holdings” i
bën ato që të hezitojnë në kryerjen e misionit të tyre. Megjithatë, transformimi i
fondeve të privatizimit është akoma transitor, për sa i përket pronësisë së kompanive
të lidhura me to.
4. PËRFUNDIME
Në Slloveninë e pas pavarësisë, politika ekonomike është përqendruar më shumë në
arritjen e stabilitetit makroekonomik dhe në ruajtjen e balancave të brendshme dhe të
jashtme më shumë se krijimin e kushteve për konkurrencë në tregjet e produkteve
dhe financiare, duke ndjekur reforma institucionale dhe mikroekonomike. Sektori
financiar është favorizuar kundrejt sektorit korporativ dhe bankat janë favorizuar
kundrejt tregjeve të kapitalit. Reformat në sektorin social janë vonuar për në periudhë
të gjatë kohe. Megjithatë, flukset e huaja hyrëse të kapitalit (dhe daljet e kapitalit),
janë shkurajuar si në mënyrë formale ashtu edhe në mënyrë informale. Faktorët që
pengojnë privatizimin e shpejtë, transparent dhe efektiv rrjedhin nga korniza ligjore
dhe rregullatore e tregjeve të kapitalit dhe kompanive, p.sh. drejtimi korporativ dhe
regjimi financiar, që u krijua në privatizimin masiv dhe vazhdon të jetë përgjegjëse
në post-privatizim si pasojë e proceseve të ngadalta legjislative dhe rregullatore.
Korniza ligjore dhe rregullatore, që u adoptua në privatizimin sekondar ka shtyrë
transferimin e volumeve të mëdha të aksioneve dhe zbaton rregulla standarde për
përqendrimin e pronësisë dhe konsolidimin e kontrollit të të gjitha kompanive të
privatizuara me aksione të tregtueshme, megjithëse një numër i vogël i tyre është i
kuotuar në bursë. Të prezantuara në bazë të supozimeve të gabuara dhe me qëllim që
të mbronin aksionerët e vegjël, këto kufizime dhe rregulla penguan shndërrimin e
rregullt ne njësi private të kompanive dhe fondeve të privatizimit. Ato abuzohen në
mënyrë flagrante në praktikë, ndërsa zëri është marrë peng për të marrë kompanitë
private dhe fondet e privatizimit. Megjithatë, rregulla mbi votimin për ndryshime
ligjore dhe riorganizime, të cilat në disa kushte mund të mbrojmë më mirë
investitorët e vegjël, nuk janë hartuar. Duke qenë se shumë kompani duhet të (do të)
bëhen private, një zgjidhje sistemike është e nevojshme.
Procesit rregullator dhe legjislativ i mungon ndjeshmëria në lidhje më mangësitë
specifike të pronësisë dhe qeverisjes të lidhura me tre grupet e pronësisë të
kompanive dhe njohjes së faktit se është e nevojshme që të rregullohen dhe
lehtësohen drejtime të ndryshme të privatizimit sekondar. Për të arritur këto rezultate,
forma të ndryshme konsolidimi e shpërndarje të pronësisë së punonjësve dhe
drejtime të ndryshme të transformimit të fondeve të privatizimit duhet që të lejohen,
të rregullohen dhe të lehtësohen. Më tej, privatizimi masiv varet drejtpërsëdrejti nga
mënyra e privatizimit të shërbimeve publike dhe institucioneve financiare. Evidenca
empirike tregon se faza e parë e privatizimit sekondar është karakterizuar nga
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konkurrencë (e huaj) e kufizuar, mungesë transparence dhe shpejtësi e ngadaltë, dhe
sugjeron se anomali të reja rrjedhin prej saj. Vonesa në trajtimin e problemeve të
tranzicionit në Slloveni kanë çuar dëm mundësinë për një privatizim të shpejtë dhe të
rregullt dhe e kanë bërë kërkimin për zgjidhje më të mira për pronësinë akoma edhe
më të vështirë (Simoneti and Böhm, 2001).
Disa të dhëna mbi evoluimin e strukturave dhe përqendrimit të pronësisë pas
privatizimit masiv në Slloveni grupohen sipas modelit të privatizimit që mbizotëron
në publike, të brendshme dhe të jashtme. Kompanitë publike tregtohen në bursë; në
kompanitë e brendshme jopublike, pronarët e brendshëm dominojnë ndaj pronarëve
të jashtëm (pjesa më e madhe janë fonde privatizimi dhe fonde pranë shtetit), ndërsa
në kompanitë e jashtme jopublike situata është e kundërta. Kompanitë e brendshme
dhe të jashtme nuk tregtohen në bursë. Kështu, konsolidimi i pronësisë në këto dy
grupe është më pak transparent se në ato publike. Të dhënat tregojnë se që nga
përfundimi i privatizimit, në fund të vitit 1999, thuajse 40% e aksionerëve fillestarë
kanë dalë tashmë nga kompanitë e privatizuara përmes privatizimit masiv.
Përqendrimi i pronësisë është forcuar në të gjitha grupet e kompanive, por më
intensivisht në kompanitë e brendshme. Duket se lidhja punonjës-agjent midis
manaxherëve dhe aksionerëve është më pak problematike se konflikti midis
aksionerëve të mëdhenj dhe të vegjël. Gjithashtu, në Slloveni aksionerët e mëdhenj
janë fondet pranë shtetit dhe fondet e privatizimit, të cilave u mungon aftësia dhe
motivimi për drejtim të drejtë korporativ. Në anën tjetër, shumë aksionerë të vegjël
janë të brendshëm në kompani dhe veprojnë si grupe homogjene përpara pronarëve të
jashtëm. Mund të jetë që me përqendrimin e pronësisë, problemi i diskrecionit
manaxherial është zvogëluar, ndërsa konflikti i interesave midis pronarëve të jashtëm
dhe të brendshëm është përkeqësuar (Simoneti and Böhm, 2001).
Aksionerët e vegjël, fondet e shtetit dhe pranë shtetit janë duke zvogëluar pjesën e
tyre të pronësisë në kompanitë e privatizimit masiv, ndërsa manaxherët dhe
investitorët strategjikë po i rrisin ato. Vërehet se të dyja grupet po i grumbullojnë
aksionet e tyre më intensivisht në kompanitë që nuk tregtohen në bursë. Kështu,
transaksionet kryhen në tregje informale me konkurrencë dhe transparencë të
kufizuar. Gjithashtu, investitorët e rinj strategjikë, që u shfaqën në fund të vitit 1999
ishin thuajse ekskluzivisht me origjinë vendase. Privatizimi fillestar, me shpërndarje
të lirë të aksioneve dhe me numër të kufizuar investitorësh të huaj dhe strategjikë,
është ndjekur nga një përqendrim jo transparent pronësie, ku kompanitë vendase,
manaxherët dhe fondet janë lojtarët kryesorë. Një hyrje më intensive e investitorëve
të huaj të portofolit dhe strategjikë në kompanitë e privatizuara mund të pritet vetëm
më vonë, gjatë integrimit të Sllovenisë në BE. Si një vlerësim i përgjithshëm mund të
thuhet se problemi kryesor i konsolidimit të pronësisë së post privatizimit në Slloveni
është cilësia dhe transparenca e procesit më shumë sesa shpejtësia e tij.
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INFRASTRUKTURA LOKALE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË
Prof. Ljubomir KEKENOVSKI1

1. Hyrje.
1.1 Urbanizimi. Proçesi i urbanizimit kushtëzon tërthorazi zhvillimin e
vendbanimeve duke pasqyruar në një kuptim të përgjithshëm nivelin e zhvillimit
tërësor të shoqërisë. Analizat dhe prirjet në periudhën e kaluar tregojnë një shkallë
relativisht të lartë të mospërthuthjes midis nivelit të lartë të përqendrimit në qendrat
urbane dhe dinamikës së zhvillimit ekonomik dhe të zhvillimit, të shprehur përmes
produktit kombëtar bruto për frymë dhe nivelit të urbanizimit. Kjo është në fakt
arsyeja bazë pse ky proçes i urbanizimit nuk shprehet si një faktor pozitiv në
zhvillimin e përgjithshëm të vendit.
Proçesi i de-agrarizimit në Republikën e Maqedonisë në dy dekadat e fundit ka
ndjekur dinamikën e urbanizimit dhe është shumë intensiv. Përqindja e rënies në
popullsinë bujqësore gjatë dy dekadave ka qenë 65,5%, me një normë vjetore prej
1,2%. Proçesi i de-agrarizimit është një proçes që influencon drejtpërdrejt
transformimin ekonomik të popullsisë rurale.
Ne dallojmë këto në vijim si karakteristikat më të rëndësishme të këtij proçesi:
- Përdorimi i tokës së qytetit me intensitet të pamjaftueshëm, e shprehur
përmes mesatares së ulët të densitetit të strehimit dhe popullsisë, që ka
ndikim negativ mbi organizimin racional të funksioneve bazë dhe
infrastrukturës urbane;
- Rritja e sipërfaqes së tokës së qytetit, e ndjekur nga zgjerimi intensiv i tokës
me ndërtime të bëra sipas rastit, të paprogramuara;
- Niveli i ulët i standartit të jetesës i shkaktuar nga: mungesa e plotë apo e
pjesshme e infrastrukturës publike, kushte higjene të pamjaftueshme, cilësi jo
e kënaqshme e strehimit;
- Konflikti midis sistemeve kryesore të infrastrukturës dhe vendbanimeve
urbane si një rezultat i ndërtimit të rastësishëm.
1.2. Zhvillimi dhe organizimi i zonave rurale. Ekonomikisht të varfëruara dhe të
pajisura në mënyrë të pamjaftueshme për funksionim dhe në infrastrukturë, në
kushtet e lidhjeve të pafavorshme të rrugëve me vendbanimet urbane, vendbanimet
rurale po humbasin popullsinë në mënyrë të vazhdueshme duke ulur popullsinë totale
rurale.
Analizat çojnë në përfundimet në vijim:
- Shpopullimi i vendbanimeve të zonave malore dhe kufitare;
1
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Kategoria më e rrezikuar e vendbanimeve janë fshatrat e vegjël me më pak se
500 banorë, veçanërisht ata deri në 100 banorë në zonat malore dhe kufitare,
si dhe vendbanimet në krahinën më të madhe, atë të Pelagonisë;
Rreth 35% e vendbanimeve rurale për të cilat ka projektim të mjaftueshëm të
planifikuar kanë kushte të favorshme për zhvillim funksional dhe fizik të
hapësirave.

Tabela 4-1 Zhvillimi social, niveli i urbanizimit, niveli i produktit kombëtar dhe pjesa urbane
në popullsinë totale në vitin 1994.
RM/
Niveli i
Shkalla
Shkalla e produktit
Struktura
Pushteti lokal
urbanizimit
kombëtar/banor
urbane
të tjera
59,7
59,7
40,3
R. Maqedonisë
81,4
2
1
81,4
18,6
Shkup
49,5
15
21
49,5
50,5
Berovo
71,1
5
2
71,1
28,5
Manastir
0,0
29/30
14
0,0
100,0
Brod
36,0
23
20
36,0
64,0
Valandovo
52,4
13
16
52,4
47,6
Vinica
43,0
21
4
43,0
57,0
Gevgelia
35,1
24
29
35,1
64,9
Gostivar
54,5
10
30
54,5
45,5
Dibër
41,8
22
17
41,8
58,2
Delcevo
0,0
29/30
23
0,0
100,0
D. Hisar
3
11
78,2
21,8
Kavadarci
18
27
47,1
52,9
Kërçovë
11
14
54,3
45,7
Kocani
9
12
59,8
40,2
Kratovo
20
26
44,5
55,5
K. Palanka
19
19
46,0
54,0
Krusevo
52,3
14
24
52,3
47,7
Kumanovë
54,2
12
5
54,2
45,8
Negotino
67,7
7
10
67,7
32,3
Ohër
72,2
4
8
72,2
27,8
Prilep
3,8
27
22
3,8
96,2
Probistip
49,4
16
13
49,4
50,6
Radovis
48,9
17
3
48,9
51,1
Resen
62,1
8
6
62,1
37,9
Shën Nikole
25,1
26
28
25,1
74,9
Strugë
37,0
22
18
37,0
63,0
Strumica
28,8
25
25
28,8
71,2
Tetovë
71,1
6
7
71,1
28,9
Velesh
82,4
1
9
82,4
17,6
Stip
Burimi: Plani Territorial i Republikës së Maqedonisë
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2. NIVELI AKTUAL I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE
2.1. Rrjetet e furnizimit me ujë, uji i papërdorshëm dhe sistemet e shkarkimit të
ujërave
2.1.1. Uji Në Republikën e Maqedonisë 93% e vendbanimeve urbane dhe rurale janë
të lidhura me rrjetin aktual të furnizimit me ujë, si dhe 85% e këtyre kanë sisteme të
shkarkimit të ujërave të zeza. Në të gjitha qytetet ka impiante të përpunimit të ujit.
Pasi përpunohet, uji shpërndahet nëpër familje. Të gjitha bashkitë e komunat në
Republikën e Maqedonisë kanë programe për përmirësime teknike të sistemeve të
furnizimit me ujë. Furnizimi me ujë i siguruar zyrtarisht në nivelin e Republikës së
Maqedonisë sigurohet nga burimet e mëposhtme dhe është ndarë në mënyrat e
mëposhtme:
- burime ujore 49.311 l/sec
- ujëra nëntokësorë 2.645 l/sec
- ujëra rrjedhëse 1.030 l/sec
- rezervuarë 1.445 l/sec
Lidhja e zonave rurale me sistemet e furnizimit me ujë është bërë në tre nivele, që
kanë qenë:
- sistemi qytet-fshat (lidhja e fshatrave me sistemin e furnizimit me ujë të
qytetit);
- ndërmarrjet e pavarura të kompanive të shërbimit publik në njësitë e
qeverisjes lokale (veçanërisht në të krijuarat së fundmi);
- në përgjithësi, fshatrat janë lënë të zgjidhin problemin e furnizimit me ujë
përmes sistemeve të financuara nga kontributi vetjak.
Këto vitet e fundit sasia e pakët e ujit të pijshëm po bëhet gjithmonë e më tepër e
mprehtë (sistemi Studencica i furnizimit me ujë) për qytetarët e Prilep dhe në Veles,
ku plani është të zgjidhet problemi duke intensifikuar punimet mbi sistemin hidrik
Lisice.
Organizimi i shpërndarjes bëhet përmes ndërmarrjeve publike lokale, përgjegjëse
për mirëmbajtjen e burimeve, rrjetin e furnizimit me ujë dhe të shpërndarjes tek
qytetarët.
Arkëtimi i faturave të ujit është 50% në nivel republike në Maqedoni. Ky është një
nga problemet kryesore të këtyre ndërmarrjeve publike. Me gjithë çmimin e ulët të
ujit, ka një shkallë të caktuar (mospagimi) të kulturës për të mos paguar faturën e ujit
meqënëse ajo konsiderohet një e mirë publike jo ekonomike që duhet të sigurohet
pothuajse pa tarifë tek gjithsecili, veçanërisht tek qytetarët e varfër. Qytetarët,
veçanërisht nëpunësit e qeverisë lokale, përballen me sfidën e të paturit për të
privatizuar sektorët e shpërndarjes dhe faturimit në ndërmarrjet publike lokale nëse
ato duan të përmirësojnë arkëtimet. Përpjekja për të realizuar huanë para-privatizimit
për rrjetin e furnizimit me ujë të Shkupit, e cila u refuzua nën presionin e publikut,
është një rast shumë i njohur. Ndërkohë, burimi ujor Rasce i Shkupit, me 3.500 deri
në 5.500 metra kub ujë në sekondë, në varësi të stinës, është një nga burimet më të
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fuqishëm dhe më cilësorë të ujit të pijshëm në këtë pjesë të Europës. Mundësitë
tërheqëse të investimeve në burimet ujore në Republikën e Maqedonisë do të çojnë
më së shumti në një përfshirje shkallë-shkallë të kapitalit privat vendas dhe të huaj.
Ky proçes sigurisht do të sjellë si rrjedhojë një rritje të shumëfishtë të çmimit të ujit.
Kjo do të ndikojë drejtpërdrejt te qytetarët e varfër. Elementi kyç për mbrojtjen e
interesave publike në këtë sferë duhet të gjendet në modelin e rregullimit të çmimit.
Kështu, në të ardhmen duhen dhënë mendime për të përkufizuar çmimet e
subvencionuara për një numër të caktuar qytetarësh të cilët do të bien sipas kritereve
të qarta në kategorinë e më të rrezikuarëve nga metodologjia e re e llogaritjes së
çmimit të ujit.
2.1.2. Uji i papërdorshëm. Sipas Nenit 3 paragrafi 3 të Ligjit mbi Shërbimet Publike
të vitit 1998, drenazhimi dhe përpunimi i ujit të papërdorshëm nënkupton mbledhjen
e ujit të papërdorshëm nga lidhja shtëpiake në rrjetin e jashtëm të shkarkimit të
ujërave të zeza, drenazhimin me kanale të shkarkimit në rrugë, përpunimin dhe
shkarkimin në destinacion, ashtu si dhe pastrimin e pjesëve të infektuara. Paragrafi 4
përkufizon drenazhimin dhe shkarkimin e ujit atmosferik si grumbullim i ujit
atmosferik nga zonat urbane, drenazhimi në rrjete shkarkimi dhe shkarkimin në
destinacion. Në Republikën e Maqedonisë situata aktuale me ujin e papërdorshëm
nuk ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme që prej vitit 1996, përpunuar nga
NEAP. Përpunimi biologjik është siguruar në Ohër, Strugë, Sveti Nikole dhe
përpunimi kryesor në Makedonski Brod, ndërsa impianti i përpunimit të ujit në
Resen është ende duke u rikonstruktuar.
2.1.3. Shërbimet Publike të Shpërndarjes – Rregullimi i Sistemit të shkarkimit
të ujërave. Shkupi, si kryeqytet i Republikës së Maqedonisë, ka rreth 897 km rrjet
furnizimi me ujë dhe rreth 720 km rrjet shkarkimi të ujërave (525 km fekale dhe 195
km ujë atmosferik në fund të vitit 2001). Kjo imponon nevojën për një trajtim më
tepër serioz në planifikim dhe dinamikat e zhvillimit të shpallura nga ndërmarrja
publike "Vodovod i Kanalizacija- Skopje" (Ujë dhe Shkarkimi i ujërave - Shkup).
Nevoja për të ndërtuar një sistem të ri të shkarkimit të ujërave për përpunimin e ujit
të papërdorshëm të Shkupit është përcaktuar në vitin 1965. Shkarkimi atmosferik i
ujërave është alternativa më e favorshme kur është për t‟u ndërmarrë rruga më e
shkurtër për të përfituar rezultate. Uji i papërdorshëm (fekale dhe të tjera)
grumbullohet përmes një sistemi special qyteti të shkarkimit të fekaleve në dy
rezervuarë kryesorë në anën e majtë dhe atë të djathtë të lumit Vardar dhe më pas
çohet në impiantin e përpunimit të ujit të papërdorshëm. Uji i përpunuar më pas
dërgohet në lumin Vardar. Rezervuarët dhe kanalet ekzistues 76 km të gjatë në
sistemin e përzierë janë ndërtuar përpara tërmetit të vitit 1963 dhe janë rregulluar për
shkarkimet e ujërave të zeza fekale, ndërsa për ujin atmosferik është parashikuar një
sistem i ri shkarkimi. Ndërmarrja manaxhon, mirëmban dhe shfrytëzon një rrjet
shkarkimi të ujërave prej 720 km. Tetë njësi të pushtetit vendor, prej të cilave shtatë
në qytetin e Shkupit dhe një në Sopiste/Pripor, duke mbuluar një total prej 385.550
banorë, drenazhohen përmes një sistemi kanalesh. Sisteme kanalesh të ndara për
fekalet janë ndërtuar në 12 vendbanime urbane. Në vendbanimet e tjera ka një
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përqindje shumë të vogël të rrjeteve të ndërtuara të kanaleve të ujit atmosferik.
Rrjetet e ndërtuara të shkarkimit të ujërave kanë një gjatësi totale prej 1.735 km.
Tabela Nr. 4-2
Numri
Njësia e Pushtetit Vendor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Gostivar
Tetovë
Shkup
Kërçovë
M.Brod
Kumanovë
K.Palanka
Kratovo
Velesh
Kavadarci
Negotino
Berovo
Pehcevo
Delcevo
M.Kamenica
Stip
Kocani
Vinica
Probistip
Shën Nikole
Manastir
Prilep
Krusevo
D.Hisar
Valandovo
Gevgelija
Dojran
Strumica
Radovis
Resen
Oher
Strugë
Dibër
Total

Gjatësia në km.
32
23
694
35
70
25
46,5
40
32
18,3
32,7
97,7
60
32
18,5
152
83,6
10
3,2
9,2
30
57
88,3
15
30
1.735

Dërgimi
destinacion
Vardar
Vardar
Vardar
Treska
Treska
Kumanovska
Kriva Reka
Kratovska
Vardar
Luda Mara
Vardar
Bregalnica
Pehcevska
Bregalnica
Bregalnica
Bregalnica
Kocanska
Bregalnica
Svetinikolska
Dragor
Oreveska
Krusevska
Crna
Anska Reka
Vardar
Luda Mara
Trkanja
Reka
Prespa
Crni Drim
Crni Drim
-

në

2.1.4. Organizimi i shërbimit publik të shpërndarjes Tabela tregon që ndërtimi i
sistemeve të kanaleve të ujit të papërdorshëm është relativisht i ulët dhe mbetet pas
sistemeve të furnizimit me ujë. Sistemet e kanaleve janë ndërtuar 80% në 12
vendbanime, 60%-80% në 8 vendbanime dhe nën 60% në 5 vendbanime.
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Uji i papërdorshëm "Vrnista" Impianti i përpunimit të ujit të papërdorshëm
"Vrnista" është pjesë e sistemit për mbrojtjen e Liqenit të Ohrit dhe një pjesë e ujit të
përdorur nga krahina e Ohër-Strugës përpunohet aty. Impianti duhet t‟i shërbejë një
totali të barabartë me 180.000 banorë, duke përfshirë vitin e 87. Stadi i parë është
ndërtuar, me një kapacitet të barabartë me 120.000 banorë. Ka dy nivele të
përpunimit, ato kanë qenë: Përpunimi mekanik, Përpunimi biologjik
Për Liqenin e Prespës është ndërtuar për 11.000 banorë, për Liqenin Dojran për
12.000 banorë.
Uji i përpunuar dërgohet nga stacioni në lumin Drin i Zi. Uji i papërdorshëm në zonat
rurale dhe të varfra, duhet të trajtohet në nivelin lokal pa investime kryesore dhe pa
nevojë për personel shumë ekspert. Ky segment i popullsisë konsiston kryesisht në
fermerë dhe ata e sigurojnë ujin për vaditje nga rezervuarët dhe lumenjtë.
2.1.5. Planet dhe Projektimet Grupi i parë i prioriteteve mbulon qendrat kryesore
urbane: Shkup, Manastir, Kumanovë, Prilep, Tetovë, Strumica, Gostivar, Ohër,
Strugë, Resen. Këto qytete kanë nevojë urgjente për të ndërtuar impiante të reja të
përpunimit të ujit të papërdorshëm ose për të zgjeruar ata ekzistues. Është
paradoksale që edhe me gjithë përpjekjet për të realizuar një plan ekologjik për një
sistem përpunimi pjesa më tërheqëse e Ohrit të vjetër ende nuk ka një rrjet kanalesh
dhe uji i papërdorshëm dërgohet në liqen. Grupi i dytë i prioriteteve mbulon: Veles,
Stip, Kocani, Vinica, Demir Hisar dhe Kavadarci.
Grupi i tretë i prioriteteve mbulon: Kërçovë, Makedonski Brod, Kriva Palanka,
Kratovo, Berovo, Pehcevo, Delcevo, Makedonska Kamenica, Probistip, Negotino,
Valandovo, Gevgelija, Radovis, Dibër dhe Dojran. Strategjia afatshkurtër e vitit 2005
projekton përpunimin e ujit të papërdorshëm publik në të gjitha qytetet e Republikës
së Maqedonisë, në përputhje me numrin e barabartë të banorëve.
2.2. Impianti Qendror i Ngrohjes
Sistemi i parë i ngrohjes qendrore në Shkup ka një sasi ngrohje për konsum, të
instaluar, rreth 550 MW. Ai prodhon rreth 650 million kwh energji ngrohëse në vit
dhe përdor rreth 70.000 tonë naftë. Katër impiante prodhojnë energjinë ngrohëse. Më
i madhi është TO Istok me një kapacitet të instaluar prej rreth 300 MW, më pas vjen
TO Zapad me kapacitet të instaluar prej rreth 180 MW dhe dy impiante më të vegjël.
Gjatësia totale e rrjetit qendror të ngrohjes në qytet arrin deri në rreth 150 km.
Sistemi i dytë i ngrohjes qendrore në Shkup merr energji nga seksioni RE Energetika
i Uzinave të Çelikut dhe Minierave të Shkupit, pjesë e Kompanisë së Shpërndarjes së
Energjisë së Maqedonisë. Ky sistem ka rreth 6 MW përdorues jashtë minierave dhe
fabrikave të çelikut të Shkupit dhe 30 MW përdorues brenda kompanisë. Sistemi i
ngrohjes qendrore në Makedonska Kamenica ka instaluar kapacitet ngrohës në
impiantin e vetëm ekzistues prej 12 MW, ndërsa fuqia e lidhur është 4 MW. Ky
impiant ngrohje përdor linjit vendas si karburant. Sistemi Manastir i ngrohjes
qendrore për momentin është rreth 5 MW, ndërsa në fillim të sezonit të ri të ngrohjes
2000/2001 konsumi i lidhur do të rritet në 15 MW.
AD Toplifikacija Shkup (Impianti i Ngrohjes Qendrore Shkup) mbulon me rrjetin e
tij 30% të qytetit të Shkupit dhe 10% e popullsisë së Republikës së Maqedonisë është
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e lidhur me sistemin qendror të ngrohjes. Manastir është qyteti i vetëm që Impianti i
Ngrohjes Qendrore Shkup mbulon përveç Shkupit. Arkëtimi nga përdoruesit e
shërbimeve të ngrohjes në republikë arrin në 90%. Sipas projektimeve të AD
Toplifikacija nuk ka perspektiva të menjëhershme të zgjerimit të rrjetit ekzistues.
Në lidhje me shtresëzimin social apo urban ne mund të konstatojmë që aksesi në
mënyrën më të rehatshme të ngrohjes në Republikën e Maqedonisë ka qenë siguruar
në zonat urbane të Shkupit dhe Bitolës, por gjithashtu në Makedonska Kamenica.
Brenda këtyre zonave urbane këto shërbime janë siguruar në nivelet sociale më të
larta dhe në klasën e mesme. Ende, segmentet e varfra që jetojnë në periferi dhe
vendbanime me nivel të ulët urbanizimi janë detyruar të përdorin lëndë të parë të
ngurtë në vend të karburantit, më shpesh dru që është më i shtrenjtë dhe më i vështirë
për tu mirëmbajtur.
2.3. Transporti
2.3.1. Qyteti, transporti në periferi dhe brenda qytetit Sipas Ligjit mbi Shërbimet
Publike, neni 3 paragrafi 5, transporti publik në qytete dhe periferi nënkupton
transportin e pasagjerëve mbi linja në qytete dhe vendbanime të tjera, përveç
transportit hekurudhor që është i rregulluar nga një ligj i veçantë. Termi transport në
trafik nënkupton lëvizjen e pasagjerëve dhe të mirave me mjetet e transportit në një
rrjet rrugësh të dhënë.
Mosha mesatare e mjeteve të transportit shkon deri në 12 vjetë (situatë e vënë re në
31 Dhjetor 2001), kur periudha e amortizimit e përcaktuar me ligj është 6,25 vjet.
Kjo rezulton në një nivel më të ulët të funksionimit të mjeteve të transportit, defekte
të shpeshta dhe largimin e autobuzëve nga linjat. Kjo është e gjithë arsyeja për pasjen
e një transporti pasagjerësh të pasigurtë, të parregullt dhe të dyshimtë. Një
karakteristikë e rëndësishme e qytetit të Shkupit është që lëvizja e njerëzve dhe e të
mirave është bërë ekskluzivisht me një rrjet rrugësh përmes qytetit mbi të cilin
lëvizin një numër i madh makinash, mjetesh me ngarkesë të madhe dhe mjetesh të
transportit publik. Në territorin e Shkupit nuk ka transport alternativ të pasagjerëve –
nuk ka metro ose tramvaj apo trolejbuz, që janë të zakonshme në qendrat e mëdha të
qyteteve nëpër botë. Kjo riafirmon edhe njëherë praktikën e përdorimit të
alternativave të vetme të transportit: automjete personale (motoçikleta) ose transport
publik i qytetit me autobuz.
Tabela 4-3: Rrjeti dhe Pajisjet e transportin në qytet
Viti
1996
1997
Numri i linjave
232
245
Gjatësia e linjave në km
4.305
6.056
Numri i mjeteve të transp
843
780
Numri i vendeve dhe
hapësirës së qëndrimit
106.311
93.899
Numri mesatar i mjeteve
të transportit
497
417
Pasagjerët e transportuar
123.064
109.052

1998
230
4.016
837

1999
233
4.531
821

2000
208
4.273
894

99.349

96.729

1.055.008

428
135.254

417
136.231

600
111.408
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Këto muajt e fundit është futur një regjim i pakësuar transporti në fshatrat përreth
Shkupit, vetëm dy herë në ditë dhe jo me anë të autobuzëve por me anë të
minibuzëve. Me këtë gjë, kjo zonë rurale rreth Shkupit që ishte më tepër tërheqëse se
sa ato në pjesë të tjera të vendit është e ekspozuar ndaj pakësimit në akses por
gjithashtu ndaj përkeqësimit të standartit dhe cilësisë së transportit. Kompania e
Transportit Publik (JSP) Shkup transporton pasagjerë në qytetin e Shkupit me anë të
67 linjave të autobuzit (26 të qytetit dhe 41 të periferisë) me një gjatësi totale të
linjave nga 1.003 km (265 km linjë qyteti dhe 738 km linjë periferie). Ajo
transporton mesatarisht 7-8 milionë pasagjerë në muaj. Puna gjithsej e JSP bëhet nga
545 punonjës.
Plani për të blerë 100 mjete të reja transporti dhe të hiqen 100 mjete të vjetra
transporti do të përmirësojë në mënyrë të konsiderueshme strukturën e moshës të
mjeteve të transportit dhe funksionimin teknik të tyre. Autobuzët e rinj mund të jenë
me motorrë diezel ose të përdorin karburant ekologjik – gaz natyror. Kjo do të
kontribuonte në një transport publik në qytet më të pastër, ekologjik, më cilësor dhe
më të sigurtë.
Rezultatet financiare të JSP Shkup varen drejtpërdrejt nga çmimi i transportit të
pasagjerëve meqenëse ai është i vetmi burim i financimit për funksionimin e
përgjithshëm të kompanisë. Çmimi i transportit është nën kontrollin e drejtpërdrejtë
të Këshillit Bashkiak të Qytetit të Shkupit dhe kur përcaktohet çmimi, Këshilli
gjithmonë mbron standartin e pasagjerëve. Transporti ndërqytetas bëhet me anë të
autobuzëve dhe të hekurudhave. Pas më tepër se sa një vit, rinisi së fundmi linja
hekurudhore Kumanovë-Kërçovë. Kjo linjë lidh dy krahina jo të zhvilluara me
Shkupin dhe mundëson përdorimin e transportit më të lirë e siguron lëvizshmëri më
të madhe të të varfërve të këtyre zonave në pjesët e tjera të vendit.
Tabela 4-4: Transporti Rrugor
Viti
Autobuzë
Në rregull
Pasagjerët e transportuar, në mijë
Km e pasagjerëve, në milionë
Transporti kombëtar
Transporti ndërkombëtar

Autobuzë
Gjithsej
Privatë

1996
578
442
17.039
888
710
178

1997
615
467
20.355
877
775
102

1996

1997

1998

1999

2000

2442
376

2430
390

2478
410

2479
433

2498
476

1998
590
459
18.310
864
753
111

1999
589
462
18.336
889
796
93

2000
572
441
15.407
774
673
101

Plani i Decentralizimit dhe Rekomandimet
Dy gjëra janë për t‟u përkufizuar në planin e decentralizimit. I pari është të
përkufizojë qartësisht me legjislacion të përshtatshëm kompetencat e qeverisë
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qëndrore dhe lokale, dhe i dyti të rregullohen lidhjet midis ndërmarrjeve publike dhe
private në nivelin lokal. Marrëdhënia e dytë është më tepër thelbësore dhe e pasur
sepse këshillat lokale duhet të jenë përgjegjës për të subvencionuar linja
joproduktive, për futjen dhe ruajtjen e konkurencës përmes liçensave, caktimin dhe
kontrollin e standarteve të sigurisë dhe atyre ekologjike, veçanërisht për mbrojtjen e
segmenteve më të varfra të qytetarëve përmes rregullimit të çmimeve në sektorin e
transportit. Një rekomandim tjetër për transformimin do të ishte të promovohej
ortakëria midis sektorit privat dhe atij publik, po ashtu si hyrja e metodave të reja të
manaxhimit publik.
Sipas Ligjit mbi Shërbimet Publike, Neni 3 paragrafi 10 urdhëron mirëmbajtjen e
sinjaleve të trafikut rrugor dhe objekteve të tjera të infrastrukturës të karakterit lokal
duke përfshirë mirëmbajtjen e rregullt dhe atë dimërore. Kompania Publike "Ulici i
Patista" (Rrugë dhe Udhë) ka detyrimin për të mirëmbajtur bulevardet e rrugëve
kryesore, rrugicat e rrugëve kryesore, trotuaret dhe linjat kryesore. Mirëmbajtja e
rrugëve është nën kompetencën e qytetit të Shkupit. Pushtetet lokale në Shkup janë
përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve anësore, ndërsa pushtetet në nivelin lokal
kanë kompetencë të plotë mbi mirëmbajtjen e rrugëve në komunë. Sipas rregullave
rrugët lokale nuk mund të lidhen me autostradat. Këto mund të lidhen në pajtim me
standartet e dhëna me rrugët kryesore dhe krahinore.
Përgjegjësia tjetër e kësaj kompanie është mirëmbajtja e trafikut dhe e rregullimeve
teknike (lyerja horizontale e vertikale e rrugëve, dritat në rrugë (semaforët). Aktivitet
shtesë i kësaj Kompanie Publike (Ulica i Patista) është të përmirësojë gjendjen e
rrugëve për lidhjet dhe defektet. Kompania Publike tarifon këtë aktivitet shtesë ndaj
njësisë që e kërkon shërbimin. Një aktivitet tjetër shtesë është "Shërbimi Merimangë"
nën kompetencën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kompania Publike "Ulici i
Patista" tarifon Qytetin e Shkupit dhe Fondin e Rrugës (50% secilin) për të mbuluar
shpenzimet që lidhen me aktivitetet e saj.
2.3.2.Rrjeti Rrugor dhe Hekurudhor në Republikën e Maqedonisë Republika e
Maqedonisë është udhëkryqi kryesor i rrugëve lidhëse të transportit të Europës me
Azinë dhe Detin e Zi, ashtu si edhe me Detin Adriatik. Infrastruktura e transportit në
Republikën e Maqedonisë mbulon 9.670 km. Infrastruktura e transportit konsiston në
rrjet rrugor (80% e rrjetit bazë rrugor është asfalt), rrjet hekurudhor prej 700 km dhe
dy aeroporte ndërkombëtare, një në Shkup dhe një në Ohër. Rrjeti rrugor në
Republikën e Maqedonisë ka një gjatësi prej 9.670 km. Nga këto 175 km janë
autostradë, 655 km rrugë kryesore, 5.376 km rrugë krahinore, dhe rrugë e udhë lokale
3.433 km. Kompania Publike "Makedonija Pat" (Rruga e Maqedonisë) mirëmban
4.327 km rrugë - 937 km rrugë kryesore dhe 3.433 km rrugë krahinore. Nga kjo
gjatësi 131,5 km janë autostradë. Në Republikën e Maqedonisë 541 km janë rrugë
evropiane.
Nga rrjeti i rrugëve kryesore 857 km janë asfalt dhe 80 km të pastandartizuara. Në
rrjetin kryesor të rrugëve ka 247 ura, rrugë-ura dhe kanale, 84 mbikalime dhe 95
nënkalime. Mbi rrugët kryesore ka 10 tunele rrugore me një gjatësi totale prej
2.568m.
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Tabela 4-5: Rrugët dhe Urat e kategorizuara
Viti
1996
1997
9.623
10.465
Rrugët
Sipas llojit të shtresës në km.
Asfalt, beton, blloqe
5.622
5/984
Rrugë me zhavorr
1.081
1.093
Tokë me dhe
2.920
3.388
Sipas kategorisë së rrugëve
Kryesore
909
909
Krahinore
3.058
3.404
Autostradë
144
144
541
541
Rrugë Ndërkombëtare
Rrugë lokale
5.656
6.152

1998
11.513

1999
12.165

2000
12.522

6.111
1.123
4.279

6.428
1.152
4.585

6.595
651
5.276

909
3.461
144
541
7.143

909
3.461
144
541
7.795

909
3.542
144
541
8.071

Prej rrjetit të rrugëve krahinore 2.628 km janë asfalt, 504 km xhade e asfaltuar dhe
tokë me dhe dhe 299 km janë të pastandartizuara. Mbi rrjetin rrugor krahinor ka 526
ura, rruge-ura e kanale, 12 mbikalime dhe 16 nënkalime. Mbi rrugët krahinore ka 6
tunele me një gjatësi totale prej 358 m. Në autostrada ka një total prej 8 ndalesash
për të paguar taksën, nga të cilat 4 në rrugët M1, një në rrugët M3, dhe 3 në rrugët
M4. Korridori 10 shkon nga Tabanovce në kufirin Jugosllav deri në Bogdanci në
kufirin Grek, përmes Kumanovës dhe Veles. Kjo lidhje është 176 km e gjatë, dhe e
ndërtuar me një autostradë 109 km të gjatë. Seksioni nga Demir Kapija deri në
Gevgelija- 44,3 km i gjatë, në drejtim të kufirit Grek (rruga Negotino-Demir Kapija
është duke u ndërtuar) dhe 7,4 km në veri nga Tabanovce në Kumanovë janë pjesë e
ndërtimit për të plotësuar Korridorin 10. Trafiku midis Europës, Greqisë dhe Detit
Mesdhe do të shkojë përmes këtij korridori.
Korridori 8 kalon nga Kafasan në kufirin Shqiptar në Deve Bair në kufirin Bullgar,
përmes Strugës, Gostivarit dhe Kumanovës.
Seksionet e ndërtuara:
Kumanovë-Shkup 28,6 km.
Shkup-Tetovë 32,2 km.
Tetovë-Gostivar 22,0 km.
TOTALI 82,8 km. apo 26%.
Kompania publike për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve kryesore është
Makedonija Pat - Skopje, e themeluar me dekret të Asamblesë së Republikës së
Maqedonisë. Duke patur parasysh faktin që JP Makedonija Pat mirëmban rrugët, ajo
ka një trajtim special mirëmbajtje në dimër, në varësi të intensitetit të trafikut,
rëndësisë ekonomike dhe mundësive financiare.
Plani i decentralizimit dhe rekomandimet
Këto janë aktivitete të drejtpërdrejta të ndërmarra për realizimin e infrastrukturës
rrugore në Republikë:
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Seksione në ndërtim e sipër:
- Kalimi anësor i Shkupit 3,5 km apo 1%
Seksione përpara fillimit të ndërtimit
- Kalimi anësor i Shkupit 25,5 km apo 8%.
Seksione që janë projektuar
- Kumanovë-Deve Baer 73,8 km
- Gostivar-Kafasan 129,9 km.
- Totali 203,7 km. apo 65%.
Nga të dhënat e lartpërmendura ne mund të shohim se 82,2 km ose 26% e gjatësisë
totale të Korridorit 8 që shkon përmes Republikës së Maqedonisë është ndërtuar, 3,5
km apo 1% janë duke u ndërtuar, 25,5 km ose 8% përpara fillimit të ndërtimeve dhe
në fazën e projektimit janë 203,7 km ose 65%. Realizimi i plotë i korridoreve 8 dhe
10 do të mundësojë lëvizshmëri më të madhe të popullatës, veçanërisht komunikim
më të shpejtë dhe më të lirë për qytetarët e varfër nga zonat rurale në qendrat urbane
dhe krahinat. Përmirësimi i infrastrukturës së përgjithshme të transportit do të krijojë
mundësi për të hapur një front më të gjerë për të rritur aktivitetet e përgjithshme
ekonomike që do të rrisnin standartin personal dhe shoqëror.
Janë propozuar vendkalime të reja kufitare për të plotësuar nevojën për të
përmirësuar komunikimin e popullsisë në krahinat kufitare:
1) Pika kufitare midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë, në
territorin e Komunës Lukovë (nga ana Maqedonase);
2) Pika kufitare midis Republikës së Maqedonisë dhe Kosovës (SR Yugoslavia), në
territorin e Komunës Lipkovo (nga ana Maqedonase);
3) Pika kufitare midis Republikës së Maqedonisë dhe Kosovës (SR Yugoslavia)
mbi territorin e Komunës Mavrovi Anovi (nga ana Maqedonase), si varianti 1 që
është zgjedhur.
Financimi është siguruar për pikat kufitare 2 dhe 3. Financimi kryesor vjen nga shitja
e Telekom. Financimi për të mbuluar koston e plotë të ndërtimit nuk është siguruar
ende për pikën kufitare numër 1. Burimet financiare janë ende për t‟u siguruar për
pikat kufitare të mëposhtme të planifikuara në periudhë afatgjatë:
1. Pika kufitare midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë në
territorin e Crna Skala afër qytetit të Delcevo (nga ana Maqedonase).
2. Pika kufitare midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë në
territorin e Ajducka Cesma afër qytetit të Pehcevo (nga ana Maqedonase).
3. Pika kufitare midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë në
territorin e Klepalo afër qytetit të Berovo (nga ana Maqedonase). Një pjesë e
burimeve financiare për ndërtimin e kësaj pike kufitare është siguruar nga shitja e
Telekomit Maqedonas.
4. Pika kufitare midis Republikës së Maqedonisë dhe Greqisë në territorin e
Pulevec afër Vitoliste (nga ana Maqedonase). Kjo pikë kufitare është aprovuar
por burimet financiare nuk janë siguruar ende.
5. Pika kufitare midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë, në
territorin e Markova Noga afër liqenit të Prespës (nga ana Maqedonase).
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Realizimi i këtij plani do t‟i mundësojë të gjithë qytetarëve, veçanërisht atyre
shtesave sociale më të rrezikuara në krahinat kufitare, të kenë akses më të lehtë në
qytetet më të afërt të vendit fqinj. Kjo do të mundësonte shitje më të mirë të
produkteve dhe tregëtinë.
2.4. Higjiena Publike
Sipas Ligjit mbi Shërbimet Publike, Neni 3 paragrafi 8 mirëmbajtja e higjienës
publike në vendbanime urbane dhe të tjera mbulon pastrimin (larjen dhe fshirjen) e
zonave publike dhe të trafikut, mirëmbajtjen e kryqëzimeve të këmbësorëve, fushat e
lojërave, kanalet e hapura të drenazhimit, po ashtu si pastrimin e dëborës në dimër.
Në Ligjin e Higjienës Publike Neni 2 përkufizon që mirëmbajtja e higjienës publike,
grumbullimi dhe transporti i mbetjeve të ngurta e teknologjike janë aktivitete të
interesit publik. Neni 5 përkufizon që përfituesit e këtij shërbimi janë pronarët, që
dmth, përdoruesit e apartamenteve dhe ndërtesave të strehimit, ndërtesat e personave
fizikë dhe juridikë të përdorura për aktivitete biznesi, rruga e lidhur me përdorimin e
këtyre pajisjeve, po ashtu si edhe toka e papërdorur në ndërtim në zonat urbane. Neni
4 përcakton qartë sipërfaqet që janë përkufizuar ligjërisht si zona publike dhe trafiku,
që janë:
- Rrugë, trotuarë, vijat e biçikletave, sheshet, buzët e lumenjve, mbikalimet, urat,
vendet e parkimeve për të cilat nuk paguhet kompensim, shkallët që lidhin zonat
e trafikut publik.
- Fushat e lojërave dhe pajisjet e shëndetit publik, pikat kufitare;
- Hekurudha, stacionet e gazit dhe të taksive, stacionet e autobuzit për trafikun
midis qyteteve, kabinat e telefonave publikë, hapësira për përdorim publik, vende
parkimi për të cilat paguhet kompensim, parqet, parqet pyjore, zonat e gjelbra të
rrugëve, panoramat, kopshtet zoologjike, varrezat e qytetit, ekspozitat, tregjet,
magazinat dhe depot e pambuluara, fushat sportive dhe ato për aktivitete
zbavitëse, banjot publike, rrugët, kanalet e thatë dhe rrjedhës, buzët e lumenjve
dhe objekte të tjera në zonat urbane.
Organizimi dhe Shpërndarja e Shërbimeve Publike
Vetëm në Shkup, Kumanovë dhe Manastir ka kompani që merren ekskluzivisht me
higjienën publike të qyteteve, ndërsa të gjitha qytetet e tjera kanë shërbime publike të
shumëfishta që mbulojnë furnizimin me ujë, shkarkimin e ujërave të zeza, parqet,
zonat e gjelbra dhe tregjet. Brenda programit të UNDP për një Maqedoni të paster e
të gjelbërt, si ndihmë për përfituesit e asistencës sociale, në disa komuna 3.500-4.000
banorë ishin përfshirë me një pagë prej 8.000 dinarësh për një periudhë nga 1 deri në
6 muaj në mirëmbajtjen e higjienës publike, mbjelljen e pemëve të reja, lyerjen e
objekteve të interesit publik e të tjera.
Plani i Decentralizimit dhe Rekomandimet
Higjiena publike është një aktivitet konkurues midis shërbimeve publike lokale. Kjo
është arsyeja pse çrregullimi i plotë duhet të vendoset sa më shpejt të jetë e mundur
në mënyrë që të stimulohet nisma private në këtë sektor. Rregullat e lojës, në
përputhje me Ligjin e Shërbimeve Publike, duhet të përcaktohen nga vetë qeverisja
lokale. Kjo duhet të bëjë të mundur zëvendësimin e monopolit të ndërmarrjes publike
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gjigande e të vjetër me kompani të reja të perziera apo private që do të ofronin
shërbimet e tyre qytetarëve në një ambient konkurues. Kjo do të krijonte një ambient
për të zgjeruar synimin e shërbimeve publike të ofruara gjithashtu në zonat rurale, ku
nën presionin e konkurencës të ofrohen çmime më të lira për segmentet më të varfra
të popullsisë dhe cilësi më të mirë të shërbimeve të siguruara në krahinat e
pazhvilluara. Nga një këndvështrim ekologjik është e rëndësishme të rregullohet
riciklimi i mbetjeve përveçse te zona e mbeturinave në Drisla që ka natyrë lokale,
kompania e vetme e specializuar e pajisur për menaxhimin e mbetjeve të ngurta, në
Republikën e Maqedonisë nuk ka kompani tjetër të specializuar në depozitimin dhe
përpunimin e mbetjeve të ngurta. Kështu, duhet të jepen mendime për ndërtimin e
fushave të reja të tokës në Pollog, në krahinat jugore dhe lindore po ashtu.
2.5. Parqet dhe zonat e gjelbra
Ligji mbi Shërbimet Publike përcakton në Nenin 3 paragrafi 9 mirëmbajtjen dhe
përdorimin e parqeve, zonat e gjelbra, parqet pyjore, objektet zbavitëse mbi tokë dhe
ujë si krijimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin e zonave të gjelbra, mbjelljen e
bimësisë së ulët e të lartë e të ngjashme. Në vazhdim jepet një tabelë e përmbledhur e
pyjeve të krijuara e të rinovuara në vitin 2000.
Tabela 4-6
Totali
2.370
Pyje Shtetërore
2.071
Halore
1.924
Gjethore
147
Pyje me pronësi
299
Halore
217
Gjethore
82
Burimi: Raporti Statistikor Vjetor i Republikës së Maqedonisë, 2001.

Shpërndarja e Shërbimeve Publike Kompania Publike "Parkovi i Zelenila" është
përgjegjëse për krijimin e zonave të reja të gjelbra dhe mirëmbajtjen e atyre
ekzistuese. Këshilli i Qytetit të Shkupit përgatit programin për krijimin dhe
mirëmbajtjen e zonave të reja të gjelbra. Kompania Publike ka detyrimin për te
mirëmbajtur parkun Vodno dhe parkun Gazi Baba. Qyteti i Shkupit ka një total prej
4.361.681 metrash katrorë zona të gjelbra. Kisela Voda, me 1.100.828 metra katrorë
të gjelbër, është komuna që ka zonat e gjelbra më të mëdha, ndërsa Gjorce Petrov ka
zonat më të vogla të gjelbra, që dmth, një total prej 103.555 metra katrorë. Komuna
Centar ka 584.000 metra katrorë zona të gjelbra. Në Komunën Karpos ky numër
është 617.000 metra katrorë, ndërsa Komuna Cair ka 375.728 metra katrorë, Gazi
Baba 189.225 metra katrorë, Suto Orizari 1.800 metra katrorë. Duke krahasuar zonat
e gjelbra me numrin e qytetarëve rezulton që çdo qytetar i Shkupit “zotëron” 6 metra
katrorë siperfaqe të gjelbërt. Sipas standarteve botërore kjo duhet të jetë nga 20 në 42
metra katrorë. Kompania DOEL "Luna Park" (Park Zbavitje) është një kompani
private me një lidhje të drejtpërdrejtë me Parkovi i Zelenilo. Ata manaxhojnë,
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operojnë dhe promovojnë në mënyrë të pavarur kompaninë. Organizatat sportive në
Maqedoni kanë në dispozicion të tyre 49 salla sporti. Gjashtëmbëdhjetë prej tyre janë
objekte moderne me kapacitet që renditet nga 1.000 në 5.000 vende dhe objekte afër
tyre, 7 pishina të hapura dhe 11 të mbyllura, 35 stadiume futbolli, 292 fusha futbolli,
1.018 terrene të hapura sportive (për hendboll, volejboll, basketboll dhe futboll), 6
korsi atletike e të tjera. Nëse flasim në përgjithësi, në Maqedoni ka një pakësim të
madh të zonave të dedikuara ndaj sporteve. Ka ende komuna në të cilat nuk ka fushë
sportive ose ndërtesë, veçanërisht në krahinat rurale të pazhvilluara. Më shqetësues
është fakti që nuk ka program transparent që do të qarkonte segmentet më të varfra të
popullsisë përderisa në proçesin e privatizimit përdorimi dhe vizitat në objektet
sportive nuk janë pa tarifa për tu paguar, si në të kaluarën.
Organizimi i Shpërndarjes së Shërbimeve Publike Kostot e mirëmbajtjes
mbulohen nga faturimi i ujit, ndërsa komunat sigurojnë financim për krijimin e
zonave të reja të gjelbra. Në qytetet më të vogla kompani publike të ndryshme janë
shkrirë në një dhe funksionojnë së bashku. Ka zona të gjelbra që nuk janë nën
kompetencën e kompanive publike por janë nën kompetenca private. Ka gjithashtu
zona që kompanitë publike i mirëmbajnë vetëm kur disa aktivitete organizohen atje.
Ndryshimi midis zonave urbane dhe atyre rurale në këtë fushë qëndron në faktin se
në vendbanimet rurale nuk ka hapësirë të përbashkët që do të ruhej e do të
mirëmbahej si zonë për zbavitje dhe bukuri rurale. Në disa komunitete lokale ka
përpjekje për të krijuar një zonë qëndrore të përbashkët të gjelbërt, por interesi për
mirëmbajtjen e saj është në një nivel shumë të ulët. Sidoqoftë, ndryshimi midis
zonave urbane dhe rurale në lidhje me këtë është shumë i madh. Pyjet në Republikën
e Maqedonisë janë kryesisht nën përgjegjësinë e kompanisë publike "Makedonski
Sumi" (Pyjet maqedonase) me zyrat e 34 degëve të saj.
Plani i Decentralizimit dhe Rekomandimet
Këto vitet e fundit prerjet e paligjshme të drurit janë bërë burimi kryesor i të
ardhurave dhe zbutjes sociale për njerëzit në zonat rurale. Ky problem është aktual në
të gjitha ndërmarrjet që merren me pyjetari si Karadzica dhe në të gjitha zyrat e
degëve të kompanisë publike Makedonski Sumi. Si një mjet mbrojtje, duhet të
përkufizohet qartë kompetenca e politikës së pyjeve dhe duhet të mblidhet shuma e
gjobave. Zona të tjera të aktiviteteve duhet të jenë zona ku të organizohet popullsia
rurale në mbrojtjen ndaj zjarrit sepse këto krahina rurale të papopulluara densivisht
janë më të rrezikuarat. Ekipe për trajnimin në zjarrëfikje duhet të organizohen
meqënëse 4 deri në 5 hektarë në vit pyje humbasin prej zjarrit. Kjo gjithashtu rrit
rrezikun e erozionit duke rezultuar në rryma më të mëdha dhe kapacitet më të ulët të
burimeve ujore në zonat rurale. Në mënyrë që të mundësohet një koordinim
produktiv, duhet të vendoset një lidhje me autoritetet qëndrore përgjegjëse për
furnizimin me pajisje zjarrfikëse si aeroplanë e të tjerë.
3. ORGANIZIMI NË SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE PUBLIKE
Përgjegjësia për shpërndarjen e shërbimeve publike në nivelin lokal në Republikën e
Maqedonisë bie mbi këshillat komunale dhe Qytetin e Shkupit, po ashtu si mbi
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kompanitë publike. Në këtë kuptim dhe në përputhje me Ligjin mbi Shërbimet
Publike këshillat lokale janë themeluese të kompanive publike lokale përmes së
cilave realizohet detyrimi i komunave për të organizuar dhe shpërndarë shërbime
publike. Ligji gjithashtu lejon shpërndarjen e shërbimeve publike në nivel lokal
përmes lejeve dhe koncesioneve. Ligji i Koncesioneve është një infrastrukturë ligjore
që në detaje rregullon të drejtat dhe detyrimet e komunës dhe të mbajtësit të
koncesionit.
Përgjegjësia e financimit të shërbimeve publike lokale bie mbi këshillat komunale.
Në shërbime që mund të jenë me fitueshmëri si për shembull furnizimi me ujë,
shërbimi publik financohet nga çmimet e rregulluara të shërbimit publik. Ato
shërbime që tradicionalisht nuk janë me fitueshmëri, si transporti, përveç kësaj
qytetarët që paguajnë për shërbimin, komuna iu mbulon pjesë të kostove të
shërbimeve publike me subvencione. Transparenca në shpërndarjen e shërbimeve
publike duhet të jetë karakteristika kryesore e autoriteteve të pushtetit lokal dhe
operatorëve lokalë. Kjo duhet të konsistojë në respektimin e disa parimeve në
shpërndarjen e shërbimeve publike si vazhdimësia, çmime të barabarta dhe akses i
njëjtë në rrjetet e infrastrukturës. Manaxhimi në shpërndarjen e shërbimeve publike
bie nën Asamblenë e Republikës së Maqedonisë, këshillat lokalë, që si themelues
delegojnë anëtarë në Bordin e Manaxhimit dhe caktojnë manaxherët e kompanive
publike. Ky është një nga faktorët kyç dhe kriteret për funksionimin e suksesshëm të
ndërmarrjeve publike të themeluara nga Asambleja e Republikës së Maqedonisë
(Kompania e Shpërndarjes së Energjisë, Telekom, Ekonomia e Ujit, Këshilli i
Transmetimit të Radios) dhe këshillat lokalë për shpërndarje të shërbimeve publike.
Periudha e tranzicionit e paraqitur në Republikën e Maqedonisë nuk zgjodhi shtegun
e saktë të specializimit të personelit të sektorit publik, me ndërhyrjen konstante të
grupeve politike në caktimin e njerëzve të paaftë për të manaxhuar sektorin publik.
Kjo thekson nevojën për specializim dhe autonomi në caktimin e personelit të
sektorit publik. Kjo nënkupton specializimin e personelit në fusha të dhëna nga
ekspertë në këto fusha. Kjo do t‟i mundësonte atyre të specializohen dhe të arrijnë më
thellë në thelbin e mamaxhimit të sektorit publik.
4. DECENTRALIZIMI I PLANIT DHE REKOMANDIMET
Demokracia ekonomike realizohet në një nivel lokal të decentralizuar. Kjo kërkon së
pari një ambient me infrastrukturë ligjore të plotë. Dispozitat e Ligjit mbi Shërbimet
Komunale, Ligjit mbi Ujin, Ligjit mbi Koncesionet, do të përcaktojnë drejtpërsëdrejti
transformimin e ardhshëm të shërbimeve publike lokale. Në këtë sferë, duke patur në
mendje detyrimet që derivohen nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit, ne do të kemi
për të ndjekur instruksionet e Komisionit Europian në lidhje me shërbimet publike.
Kjo do të krijojë hapësira për programe të reja investimesh në sektorin privat dhe
publik, për metoda të reja të mamaxhimit publik në nivel lokal që do të çonin në një
transformim të qendrueshëm dhe privatizim të disa shërbimeve publike lokale
përmes hyrjes së konkurencës. Në fakt, konkurenca e rritur duhet të përmirësojë
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produktivitetin dhe të çojë në një pakësim të çmimeve në rrjetet industriale. Kjo,
sigurisht, është në interesin e segmenteve më të varfra të popullsisë.
Rekomandime
Financimi i shërbimeve publike lokale mund të bëhet përmes ortakërisë private dhe
publike, me koncesione, me projekte të BOT, BOO. Kjo do të pasuronte
konkurencën dhe në kontekstin e detyrave të projektit arrihet cilësi më e mirë dhe
ulen çmimet si kura më efektive për varfërinë dhe aksesin e shërbimeve publike të
infrastrukturës. Politika e subvencioneve ka kufizimet e saj të provuara në sistemin e
mëparshëm. Zgjidhja duhet të gjendet përmes përkufizimit dhe kuptimit vizionar të
interesave publike në nivelin qendror dhe atë lokal. Duhet të përdoren të gjitha
teknikat e mundshme për të përfshirë sektorin privat si një partner në sektorin publik
(në shërbimet publike që janë konkuruese, higjiena publike, transporti). Në ato fusha
që përfaqësojnë monopole, duhet të vendosen modelet e rregullimit të çmimit për të
mbrojtur interesin publik nga monopolet dhe të mbrojnë të varfërit nga abuzimi prej
pozicionit dominues të kompanive në sektorët konkurencialë.
Përmirësimi në trajtim, cilësia dhe sasia mund të arrihen përmes përfshirjes aktive të
sektorit privat, veçanërisht të kapitalit të lirë të popullsisë lokale, përmes trajnimit të
mamaxhimit publik, dhe me asistencën e një rregullatori për të kontrolluar cilësinë
dhe çmimin e shërbimit publik përmes një sistemi të vazhdueshëm monitorimi dhe
matje. Kjo duhet të shoqërohet me një politikë shpërblimesh dhe gjobash për
drejtuesit e sektorit publik. Hapi i dytë është përkufizimi shoqëror efektiv i varfërisë
për të përcaktuar prioritetet e profesioneve të ndryshme, grupmoshave, strukturës
etnike për tu adoptuar dhe përcaktuar nga qeveria qendrore dhe lokale, në varësi të
mundësive dhe nevojave të përzgjedhura të qytetarëve.
Përmirësimi në përgjegjësi dhe përgjegjshmëri i sektorit publik duhet të forcojë
funksionin e auditit shtetëror po ashtu si rolin e publikut përmes transparencës së
blerjeve, raporteve, shpalljeve në media, ashtu si edhe modelet ligjore për
pjesëmarrjen e qytetarëve, përfituesve të shërbimeve publike, në mamaxhimin,
revizionin dhe performancën e shërbimeve publike. Eksperienca e pasur e kompanive
perëndimore duhet të merret në konsideratë.
Aftësia e vetë-qeverisjeve lokale për të drejtuar transformimin e sektorit publik lokal
ishte rritur deri tani përmes organizatave të huaja qeveritare dhe joqeveritare (GTZ,
USAID). Këto organizata, në ortakëri me ZELS – Komuniteti i Njësive të Qeverisjes
Lokale, siguruan transferim të njohurive përmes projekteve e seminareve të
ndryshme dhe vizitave të tjera jashtë vendit. Kjo prirje duhet të vazhdojë me një
përfshirje në rritje të qeverisë dhe të ekspertëve vendas në këtë sferë.

PRIVATIZIMI NË KOSOVË: MË I MIRI NË BALLKAN?
Ahmet SHALA1
Zonja dhe Zotrinjë, miq të nderuar:
Kam nderin dhe kënaqësi të veçantë që të paraqes sot para Jush disa nga arritjet në
procesin e privatizimit në Kosovë. Komentet që do t‟i shpalosë sot me Ju janë po ato të
cilat i kam ndarë kudo që më është dhënë rasti që të flas në vendet e Ballkanit (natyrisht
të freskuara me të dhëna aktuale). Do të filloj me një pyetje shume ambicioze: A është
procesi i privatizimit në Kosovë më i miri në Ballkan? Duke pasur parasysh sfidat shumë
të vështira ligjore dhe ekonomike me të cilat është ballafaquar populli i Kosovës dhe
aleatët tanë të Kombeve të Bashkuara, Bashkimin Evropian, dhe gjithë komunitetin
ndërkombëtar, përgjigja mund të jetë “po”.
Cila është historia dhe konteksti i Privatizimit në Kosovë? Siç e dini të gjithë, pas
përfundimit të luftës në Kosovë, në verën e vitit 1999, ekonomia e Kosovës ka qenë një
rrëmujë e vërtetë. Investimet e pamjaftueshme dhe manaxhimi jo i mirë për vite të tëra,
sidomos gjatë viteve ‟90-të, nën regjimin e Milosheviçit, kishte reduktuar në masë të
madhe kapacitetin ekonomik të Kosovës. Që nga fillimi i përfshirjes së komunitetit
ndërkombëtar në Kosovë, ka qenë e qartë se rindërtimi i ekonomisë së shkatërruar do të
ishte një sfidë e madhe. Një nga elementet më të rëndësishme në ripërtërirjen e kësaj
ekonomie ka qenë privatizimi dhe modernizimi i “ndërmarrjeve shoqërore” (“NSH-ve”).
Në fillim të vitit 2000 u bë një përpjekje për të filluar një program të “ngjashëm me
Privatizimin” që u quajt “komercializim”, i cili në fakt nuk ishte as “mish as peshk” siç
thotë populli. Ky program nuk ka qenë i përshtatshëm për asnjërën kategori. Sepse,
përveç që ka qenë i dizenuar të thith investime private, iu është shmangur pyetjeve të
vështira në lidhje me pronësinë apo ankesa të kreditorëve, duke krijuar thjesht qeradhënie
afat-shkurtra. Nëpërmes këtij procesi 16 Ndërmarrje Shoqërore janë komercializuar.
Megjithatë, u pa që ishte i nevojshëm një program më agresiv, më afatgjatë. Në qershor
të vitit 2002, Administrata e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK)
themeloi Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM), me detyrën për të “ruajtur dhe
rritur” ndërmarrjet shoqërore dhe ato publike të Kosovës. Që në fakt, mund dhe duhej të
quhej Agjencioni Kosovar i Privatizimit. Menjëherë pas themelimit të AKM-së, filloj dhe
vazhdoj një periudhë e gjatë dialogu në mes të gjitha palëve, në përpjekje për të
balancuar nevojat e grupeve të shumta. Më në fund u arrit një marrëveshje:
Të gjitha të hyrat nga shitjet do të vendosen në një fond të mirëbesimit (Trust Fond)
Punëtorët e NSH-ve do marrin 20% nga të hyrat e privatizimit (në kesh, jo aksione)
Kreditorët e mundshëm, dhe ish pronarët akomodohen me anë të pagesave nga 80% i
mbetur nga të hyrat e privatizimit.
Problemet e mundshme që kanë të bëjnë me transferimet e përhershme të pronës së
patundshme (d.m.th., toka) janë tejkaluar me krijimin e qiradhënieve për 99 vjet.
Si shtesë, me qëllim të mbrojtjes së kreditorëve dhe cilësdo palë të interesuar është
formuar një subjekt i pavarur juridik, Dhoma e Veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës,
ku tre gjykatës ndërkombëtarë dhe dy vendorë gjykojnë ankesat dhe kërkesat e të gjithë
1 Zëvendës Drejtor Manaxhues, Agjencia Kosovare e Mirëbesimit
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të pakënaqurve me vendimet e AKMsë. Me anë të këtyre principeve dhe garancive, vala
e parë e privatizimit u shpall më datë 15 maj 2003 dhe vala e dytë e privatizimit më 2
qershor 2003. Kështu filluam këtë proces shumë të rëndësishëm për rivitalizimin
ekonomik dhe shoqëror të ekonomisë kosovare.
Megjithatë në tetor të vitit 2003, kryetari i atëhershëm i Bordit të AKM-së, Nikolaus
Lambsdorff ngriti çështjen e përmirësimit të disa dobësive në Rregulloren e AKM-së, që
sipas tij do t‟i bënte transaksionet e ardhshme të privatizimit të cënueshme ndaj sfidave
ligjore. Procesi i privatizimit u pezullua përkohësisht. Ndërkohë u zhvilluan konsultime
të mëtejshme ligjore dhe teknike me New York-un dhe palët e tjera vendore dhe
ndërkombëtare. Edhe pse u shpall vala e tretë më 14 qershor 2004, dhe ajo e katërt me 21
tetor 2004, procesi i privatizimit u ngadalësua shumë deri ne maj të vitit 2005.
Përfundimisht, u bënë disa përmirësime në Rregulloren e AKM-së dhe procesi rivazhdoi.
Nën udhëheqjen e Zëvendësit të Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm të
Kombeve të Bashkuara, Dr. Joachim Ruecker dhe Bordit të Ri të AKM-së, dhe me
rregulloret e “përmirësuara”, rifilloi procesi i privatizimit, i cili u përshpejtua me sukses.
Që nga vala e pestë me 10 maj 2005, AKM-ja ka tenderuar mesatarisht një valë për çdo
muaj. AKM-ja deri më tani ka shpallur/tenderuar 29 valë. (raund)
Cilat janë rezultatet e deritanishme? Deri më 1.09 2007, AKM-ja ka tenderuar 311
Ndërmarrje Shoqërore (NSH). Për shkak se AKM-ja shpeshherë e ndan një NSH në më
shumë se një ndërmarrje të re, për rrjedhojë janë krijuar 539 Ndërmarrje të Reja. Kjo
shifër nuk përfshin Valën e 29-të, e cila do të shpallet me 2 tetor. Për shkak të nevojës
për kontroll të kujdesshëm ndaj blerësve potencial dhe pastërtisë së tyre financiare dhe
etike, si dhe disa vonesave për shkak të transaksioneve teknike të kësaj natyre, AKM-ja
deri më tani ka nënshkruar 320 kontrata – megjithatë 115 kontrata të tjera janë duke u
përgatitur dhe shumë shpejt do të nënshkruhen. Këto shitje kanë mbledhur të hyra
(ardhura) të përgjithshme mbi 360.000.000 € (të paguara dhe në pritje për t‟u likuiduar).
Ashtu siç e kam përmendur më lart, 20 % e kësaj shumë do t‟u shpërndahet ish
punëtorëve të këtyre NSH-ve, kështu që deri më tani më shumë se 72.000.000 € do t‟ju
takojnë punëtorëve dhe familjeve të punëtorëve kosovarë. Aktualisht, më shumë se
15.000.000€ u janë paguar këtyre familjeve të punëtoreve. Vetëm në muajin gusht u janë
paguar 850.000€.
Çfarë nënkupton kjo praktikisht? NSH-të e Kosovës, në numër nuk paraqesin ndonjë
shifër të madhe, ato janë më se 600. Megjithatë ato kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë një
vend kritik dhe strategjik në skemën ekonomike kosovare. Sipas disa llogaritjeve, NSHtë kanë përbërë rreth 90% të aseteve industriale të Kosovës. NSH-të kanë përbërë 20% të
patundshmërisë më të rëndësishme bujqësore, duke përfshirë këtu parcelat kryesore, që
janë të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë moderne dhe 60% e pyjeve të Kosovës.
Në këtë mënyrë AKM-ja deri më tani ka privatizuar një numër të konsiderueshëm të
këtyre pronave:
Fabrikën e Birrës së Pejës, prodhuesi më i madh i birrës në Kosovë. Është tenderuar
për privatizim në shkurt 2006, dhe tani me sukses është privatizuar. Pronarët janë
bashkuar me Llashko-n nga Sllovenia, e cila posedon një përqindje më të madhe të
aksioneve të “Pejës”. Janë duke u bërë përparime në makinerinë e taposjes dhe linjën
e prodhimit të birrës në kanaçe.
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Fabrika e Verës e Rahovecit, më e madhja në Kosovë dhe mbase edhe e dyta në
Europë është blerë nga Hari Bajraktari, një investitor shqiptaro-amerikan, i cili është
tani në partneritet me “Frutin”, firma e pijeve nga Kosova/Sllovenia, të cilët janë
duke bërë investime dhe përparime të mëdha në këtë kompani.
Ndërmarrja e drithërave dhe ushqimeve të thata-pastave, IMB Silosi, e cila tani është
“M & Silosi”. Janë investuar 20 milion € dhe janë punësuar rreth 370 punëtorë.
Në qershor 2005, AKM-ja ka finalizuar shitjen e Llamkosit, një fabrikë për
galvanizmin e çelikut, e cila tani eksporton shirita të çeliktë në Ballkan dhe më gjërë.
Përfundimisht,
NSH-ja më e madhe e tenderuar deri tani është miniera e nikelit “Ferronikeli”, që ka
përfunduar më 20.04 2006. Brenda afatit tre-vjeçar në Ferronikel do duhet të
investohen minimumi 20,000,000€; ndërsa brenda periudhës nje-vjeçare të
finalizimit të shitjes investitori duhet të punësojë minimalisht 1000 punëtorë.
Në listën e punëtorëve para disa javëve ka figuruar tanimë shifra prej 1000
punëtorëve. Gjithashtu janë bërë marrëveshje me 10 kontraktues lokalë, gjë që e ka
rritur numrin e vendeve të punës në mbi 1200.
“Ferronikeli” ka investuar deri tani rreth 30 milionë € dhe po planifikon të investojë
rreth 57 milionë deri në fund të vitit. Si shtesë, shitja e “Ferronikelit” e ka rritur në
shkallë të konsiderueshme pagesën e shërbimeve të energjisë elektrike në para të
gatshme dhe gjithashtu ka ndikuar në trafikun e bartjes së mallrave përmes
transportit hekurudhor.
Cilat janë aktivitetet e tanishme të AKM-së? AKM-ja është duke ecur përpara në
shumë sfera. AKM-ja është duke punuar shumë ngushtë me Qeverinë e Kosovës dhe
palët e tjera, në mënyrë që të gjejmë një zgjedhje për riorganizimin dhe rivitalizimin e
Minierës “Trepça”. AKM-ja po vazhdon të nxisë gjetjen e zgjidhjeve të arsyeshme për të
ashtuquajturat “Shoqëritë Aksionare të Gjakovës”. AKM-ja është afër përfundimit të
marrëveshjeve që do të mundësojnë privatizimin e “Sharr Cementit” si dhe “NSH-të e
tjera të komercializuara”. Së shpejti do të shpallë qendrën më të madhe për sportin e
skive “Brezovica”. Ne besojmë se nga fillimi i vitit 2008 ne do të kemi mundësi ta
privatizojmë atë.
Çfarë do të jetë rezultati përfundimtar i Privatizimit në Kosovë? Sigurisht që është
shumë herët të japim gjykime definitive. Megjithatë, unë besoj se mund të bëhen disa
përgjithësime. E para është se Privatizimi ka arritur të tërheqë një numër të madh të
investitorëve. Të dhënat e 1 Shtatorit 2007 tregojnë se AKM-ja deri tani ka rregjistruar
mëse 9100 investitorë. Nga këta investitorë, më shumë se 2600 aktualisht janë të “parakualifikuar” – që do të thotë se kanë dorëzuar në AKM dokumentet e nevojshme për t‟u
bërë ofertues legjitim. Procesi i privatizimit në Kosovë ka qenë i gjërë dhe përfshirës, ku
kanë marrë pjesë një larmi e gjerë e investitorëve. E dyta është se pa marrë parasysh se
çfarë mund të jenë problemet momentale, në shkrirjen dhe tejkalimin e mentalitetit të
vjetër të NSH-ve, AKM-ja me mbështetjen e fuqishme të komunitetit ndërkombëtar, e ka
sjell Kosovën pranë një tregu të vërtetë ekonomik. Asetet, sidomos tokat bujqësore dhe
patundshmëritë e mëdha komerciale janë hapur sërish dhe i janë kthyer tregut të hapur.
E treta është se AKM-ja, e mbështetur fuqishëm nga ana e komunitetit ndërkombëtar, në
masë të madhe i është shmangur kurtheve të favorizimit në emër të miqësisë. Le të jemi
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të sinqertë me njëri-tjetrin, privatizimet që kanë ndodhur ne ish vendet me ekonomi me
sistem shtetëror kanë ndodhur thjesht vetëm me emër. Kosova dhe AKM-ja i janë
shmangur një gjëje të tillë, dhe gjithashtu nuk ka asnjë akuzë të besueshme të privatizimit
në favor të interesave të fuqishme të ndonjë grupi apo një tjetri. Kështu, kur i shikojmë
këto tre vështrime së bashku, besoj se mund të themi që privatizimi në këtë kohë është
një sukses i konsiderueshëm.
Cilat elemente kanë ndihmuar në këtë privatizim të suksesshëm? Konsideroj që për
hirë të shënimeve historike është e rëndësishme të theksohet roli kritik i komunitetit
ndërkombëtar në proces. Me theks të veçantë Departamenti për Operacione të Ruajtjes së
Paqes të Kombeve të Bashkuara (DPKO), si dhe Bashkimi Evropian. Të tjerë që luajnë
një rol kritik janë USAID dhe EAR. Ndërsa, në anën Kosovare, janë përfshirë pothuaj të
gjitha institucionet qeveritare dhe joqeveritare, duke përfshirë edhe sindikatat. Shumica e
punëve janë kryer nga stafi Kosovar. Edhe struktura e investitorëve janë nga Kosova apo
diaspora kosovare, që është pak e pritshme dhe reflekton realitetin kosovar dhe regjional.
Përfshirja e vazhdueshme e komunitetit ndërkombëtar ka siguruar që ky proces të jetë
plotësisht transparent dhe ka krijuar një legjitimet dhe efikasitet të fortë ndërkombëtar.
Konsultimet e shumta që janë bërë me New York-un dhe DPKO-në në vitet 2002, 2003,
2004, dhe 2005 kanë qenë tepër të lodhshme, megjithatë mjaft të rëndësishme. Rezultat i
tyre ka qenë formimi i kornizës më të fortë ligjore që ka egzistuar ndonjëherë.
T’i kthehem pyetjes time të parashtruar në fillim: A mund të themi që Privatizimi
në Kosovë është më i miri në Ballkan? Përgjigja e sinqertë mendoj se është “Akoma
Jo”. Duhet të kryejmë likuidimin e ndërmarrjeve të vjetra që kanë ngelur dhe të paguajmë
20% punëtorëve të ish NSH-ve. Si shtesë, ne duhet të bëjmë përparime të vazhdueshme
për t‟i privatizuar ato NSH, ku shumica e komunitetit është serb, në veçanti Qendrën për
Ski “Brezovica”. E fundit dhe mbase më e rëndësishmja, ne duhet të punojmë si një ekip
me të gjitha palët e interesuara, të zhvillojmë një strategji të qëndrueshme dhe plan
veprimesh për të rehabilituar dhe revitalizuar kompleksin e Minierave të Trepçës.
Po e mbyll duke theksuar se komuniteti ndërkombëtar ka luajtur një rol shumë të
rëndësishëm dhe themelor për suksesin tonë të tanishëm dhe e theksoj edhe një herë
besimin tim të fortë se vetëm me mbështetjen e vazhdueshme të komunitetit
ndërkombëtar, natyrisht tani është koha që kjo të jetë në forma më të avancuara
financiare dhe politike, Kosova do të ketë mund të ecë shpejt përpara.
Është dëshira ime dhe besimi im më i thellë që në fund të këtij viti, Kosova do ta fitoj
pavarësinë e merituar dhe brenda pak viteve në të ardhmen së bashku me Shqipërinë,
Kroacinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe vendet e tjera të Ballkanit, do t‟i bashkohet miqve
tanë në bashkimin Evropian. Dua ta mbyll duke thënë këtë: Nëse dëshironi të bëni biznes
të suksesshëm, nese dëshironi të gjeni një klimë vërtetë përkrahëse të biznesit, ejani dhe
investoni në Kosovë. Ne duam të jemi partnerë me ju. Ne kemi me qindra ndërmarrje, të
cilat do të jenë në dispozicion dhe ne duam që Ju t‟i bleni ato. Ju lutem më takoni në
çfarëdo kohe gjatë kësaj Konference!!! Apo edhe më shumë: Ejani në Kosovë! Kjo është
rruga më e mirë për të kuptuar dhe ndjerë progresin që ne kosovarët së bashku me
komunitetin ndërkombëtar kemi bërë brenda një periudhe të shkurtër.
Ju faleminderit!

POLITIKA E METE LIDHUR ME PRIVATIZIMIN
STRATEGJIK
Durim KRAJA, MPA1

Zonja dhe Zotërinj,
Më lejoni të falenderoj organizatorët e këtij Forumi, në vecanti, për organizimin e
ketij aktiviteti kaq të rëndësishëm.
Kjo veprimtari është një ngjarje e rëndësishme, pasi kemi nderin të bashkëbisedojmë
me përfaqësues të qarqeve ekonomike, industriale dhe financiare të Rajonit, të cilët
dëshiroj t‟i falenderoj për pjesëmarrjen e tyre duke shpresuar për një bashkëpunim të
frutshëm.
Më lejoni që në emër të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të shpreh
vlerësimin për bashkëpunimin me Forumi Shqiptar Social Ekonomik, për
mbështetjen që po jep në proçesin e zhvillimit të demokracisë dhe të ekonomisë së
tregut në këtë periudhë tranzicioni që kalon vendi ynë.
Ne vlerësojmë këto iniciativa aktive që ndërmerren, të cilat ndihmojnë ndjeshëm në
sensibilizimin e opinionit, ndajnë qendrime dhe alternativa për mbështetjen e
zhvillimin ekonomik dhe institucional të Shqipërisë në kuadër të procesit të
integrimit Evropian.
Prej disa vitesh ekonomia shqiptare ka një situatë të qëndrueshme makroekonomike
me:
një rritje ekonomike mesatare prej 6%
PBB për frymë 2695 USD (2006) që pritet të kalojë 3.000 USD në këtë vit
Inflacioni është mbajtur në kufijtë 2-4 %
Ndërkohë, deficiti buxhetor është reduktuar në mënyrë kostante, duke synuar që në
harkun kohor të tre viteve të mundësohen parametra të ngjashëm me vendet e tjera në
rajon. Rritja e shpejtë e kreditimit gjatë dy viteve të fundit flet për një rigjallërim të
biznesit duke ndikuar edhe në punësim.
Përmes një manaxhimi efikas të politikave makroekonomike, si dhe
thellimit të mëtejshëm të reformave strukturore, Shqipëria synon të rrisë
ndjeshëm investimet e brendshme bruto, si ato publike ashtu dhe ato private,
duke synuar që brenda një periudhe 3-4 vjeçare investimet në total të arrijnë
në rreth 27% të PPB-së, kundrejt 24% që është niveli aktual.
Dhe me një peshë të sektorit privat në nivelin 80% të PBB-së
Ekonomia shqiptare është një ekonomi e hapur, me një tregti të liberalizuar, dhe me
një sektor financiar tërësisht privat.

1

Sekretar i përgjithshëm, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
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Jemi të ndërgjegjshëm se qendrueshmëria e treguesve makroekonomikë dhe në
veçanti rritja ekonomike që është realizuar në këto vite të fundit, nuk mund të
sigurohet në vazhdimësi, nëse strategjitë dhe programet e qeverisë nuk do të
orientohen drejt politikave të zhvillimit të biznesit dhe investimeve, dhe nëse
reformat tona nuk do të përqendrohen në nxitjen e investimeve të huaja dhe në rritjen
e eksporteve.
Në funksion të nxitjes dhe zhvillimit të sektorëve të ekonomisë dhe përmirësimit të
mjedisit të biznesit, qeveria ka ndërrmarrë disa nisma, të cilat kanë reduktuar
ndjeshëm barrierat administrative dhe kostot e biznesit.
Rritja e prezencës së investimeve të huaja konsiderohet si një domosdoshmëri për
ruajtjen e ritmeve të larta të zhvillimit në vend për vitet e ardhshme. Eksperienca e
deritanishme, e tërheqjes së investimeve të huaja, ka qenë e lidhur kryesisht me
privatizimet dhe në veçanti me privatizimet në sektorët strategjikë. Përvoja e
deritanishme në fushën e privatizimeve, ka nxitur nevojën në zhvillimin e formave të
reja të pjesëmarrjes së kapitalit privat në proceset e zhvillimit, ku partneriteti publik
privat, format koncesionare do të zënë një vend të veçantë.
Partneriteti publik privat shihet si një mundësi që në momente dhe procese të
caktuara mund të kombinojë më drejt burimet financiare dhe ato njerëzore, si të
sektorit publik ashtu dhe të sektorit privat, duke rritur ndjeshëm cilësinë e
shërbimeve të ofruara apo të infrastrukturës publike. Në këtë drejtim miratimi i ligjit
të ri të koncesioneve dhe PPP i ka dhënë një shtysë cilësore këtij procesi.
Ne e shikojmë procesin e privatizimit në tërësi dhe atë të privatizimit të sektorëve
strategjikë në veçanti si një mundësi e madhe potenciale për tërheqjen e IHD-ve, por
në të njejtën kohë e shikojmë si një mundësi më shumë e biznesit vendas dhe sfidë e
tij për të marrë pjesë denjësisht në këtë proces, për të marrë pjesë direkt dhe si
partner i barabartë dhe jo vetëm si nënkontraktor. Ne synojmë përfshirjen e këtij
biznesi jo vetëm në procesin e privatizimit të këtij sektori por edhe në investime
direkte në këtë sektor, ku së fundmi mund të përmendim pjesëmarrjen e sektori të
prodhimit të energjisë, në ndërtimin e HEC-ve të vegjël.
Privatizimi nëpërmjet shitjes së aksioneve të pronarit shtet, dhënies me koncesion të
aseteve dhe burimeve publike bazuar në ligjin e ri të koncesioneve dhe në nismën e
qeverisë “Shqipëria 1 Euro” janë detyrë dhe objektiv i qeverisë në përgjithësi dhe i
Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës në veçanti.
Shqipëria është një vend i hapur për investime në fushat e:
 Prodhimit të energjisë dhe linjave të transmetimit
 Turizmit dhe infrastrukturës,
 Miniera (krom) dhe nxjerrjen e naftës për qëllime eksporti
 Përpunimi i tekstileve dhe veshjeve, lëkurës dhe këpucëve, agropërpunimi
 Shërbimet financiare dhe shërbimet mbështetëse të biznesit: qendrat e
kontaktimit të konsumatorëve, qendrat për futjen e të dhënave
Për periudhën 2007-2009, jemi të angazhuar që në sektorin e naftës dhe të gazit, të
privatizojmë shoqëritë “ARMO” dhe “Albpetrol”, në sektorin e elektroenergjisë;
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privatizimin e sektorit të shpërndarjes të energjisë elektrike si dhe dhënien me
koncesion të HEC-ve dhe TEC-ve egzistues, gjithashtu dhe duke mbështetur nismat
private vendase dhe të huaja për ndërtimin e burimeve të reja gjeneruese termo dhe
hidro, kurse në sektorin e transportit dhënien me koncesion të terminaleve (të
drithrave, çimentos, konteinerëve) në Portin e Durrësit. Gjithashtu, nëpërmjet
kontratave të shitjes dhe qeradhënies, duke u koordinuar me procesin e kthimit dhe
kompensimit të pronave, synojmë të realizojmë një proçes të besueshëm dhe
transparent, duke stimuluar investimet dhe prodhimin për eksport, bazuar kjo dhe në
nismën e Qeverisë Shqiptare “Shqipëria 1 Euro”.
Garantimi i infrastrukturës së biznesit, është një element mjaft atraktiv për
investitorët. Veçanerisht infrastruktura fizike, që ka të bëjë me sistemet e transportit;
energjisë, të teknologjive të komunikimit dhe informacionit. Modernizimi i një
infrastrukture të tillë për kushtet e Shqipërisë, padyshim që është një proces afatgjatë.
Një ndër prioritet në këtë drejtim dhe që do të ketë ndikim të shpejtë është krijimi i
zonave ekonomike. Qeveria në bashkëpunim me autoritet e pushtetit vendor po
punon për përcaktimin e këtyre zonave, duke e konsideruar si një ndër detyrat më të
rëndësishme në planet e zhvillimit të territorit. Duke qenë të ndërgjegjshëm për
mungesën e fondeve, me mbështetjen e donatorëve të huaj dhe kontributin e sektorit
privat, bizneset do të dinë të orientohen për investimet e tyre.
Perceptimi mbi imazhin e Shqipërisë nga biznesi ndërkombëtar, jemi të
vetëdijshëm që ky imazh është i cënuar nga shumë fakte historike negative si ato të
vitit 1997 apo nga periudha e gjatë e rregjimit komunist. Me qëllim përmirësimin e
këtij imazhi po punohet por shumë mbetet për t‟u bërë. Një strategji e mirëfilltë dhe
burime të konsiderueshme janë të nevojshme që të investohen në këtë drejtim.
Aktivitetet promovuese kërkojnë sigurisht burime të mëdha financiare, por edhe
struktura profesionale, efiçente për t‟i zbatuar në kohën, vendin dhe për sektorët e
duhur këto iniciativa. Për këtë qëllim, Qeveria Shqiptare ka krijuar edhe Agjensinë
për Biznesin dhe Investimet (Albinvest), një Agjensi që do të jetë përgjegjëse për
zbatimin e politikave qeveritare për nxitjen dhe zhvillimin e biznesit, dhe meqë me
kapacitetet e saj profesionale do të mund t‟i përgjigjet të gjitha nevojave të
investitorëve vendas dhe të huaj. Në këtë drejtim vlerësojmë dhe kontributin e
takimeve të tilla, që ndikojnë ndjeshëm në përmirësimin e këtij imazhi.
Më lejoni edhe një herë të falenderoj organizatorët e këtij takimi si dhe të gjithë
pjesëmarrësit për kontributin dhe angazhimin tuaj dhe t‟ju uroj suksese dhe rezultate
pozitive të mëtejshme me interes të përbashkët.

MËSIME TË NXJERRA NGA PRIVATIZIMI MASIV DHE
STRATEGJIK NË SHQIPËRI
Entela SHEHAJ (FICO) Ph. D dhe Lindita MILO (LATI) Ph. D15

1. Hyrje
Një nga sfidat që shtrohet para shtetit Shqiptar aktualisht është realizimi i
privatizimit të kompanive me rëndësi strategjike. Tashmë në të gjitha nivelet po
debatohet mbi masën e përfshirjes së biznesit vendas në këtë proces privatizimi.
Duke dashur që të japim kontributin në lidhje me pyetjen “Pse jo biznesi vendas?”
autorët e këtij punimi janë bazuar në studimet individuale të realizuara në periudha të
ndryshme kohore, por që kanë patur si objekt të tyre karakteristikat e llojeve të
ndryshme të pronarëve dhe strukturën e pronësisë si dhe impaktin e tyre në
performancën e ndërmarrjeve shqipëtare, që kanë qenë objekt i procesit të
privatizimit. Qëllimi i punimit është që të hedhë dritë mbi faktorët që kanë ndikuar në
sjelljen e pronarëve të rinj të ndërmarrjeve ish-shtetërore, duke prezumuar se kjo
sjellje ka patur efekte në performancën e ndërmarrjeve pas-privatizimit. Nëpërmjet
analizave statistikore dhe empirike të faktorëve, që kanë ndikuar në performancën
dhe evolucionin e tipeve të pronësisë, synohet të kuptohen më mirë veçoritë e
sipërmarrësve vendas, që janë përfshirë në privatizimin e ndërmarrjeve të vogla dhe
të mesme. Punimi trajton fillimisht një përshkrim të shkurtër teorik dhe empirik të
autoreve të tjerë, që kanë studjuar procesin e privatizimit, strukturat e pronësisë që
kanë rrjedhur prej tij, si dhe ndikimin e tyre në performancën e firmave.
Karakteristikat e privatizimit në tërësi dhe atij masiv dhe strategjik në Shqipëri si dhe
efektet e tyre janë analizuar në vijueshmëri të punimit. Në pjesën e katërt realizohet
një analizë empirike, duke synuar të evidentohen faktorët kryesorë që kanë ndikuar
në performancën e kompanive të privatizuara. Konkluzionet dhe rekomandimet
kryesore, që rrjedhin nga studimet e bëra përbëjnë pjesën e pestë të këtij punimi.
2. Privatizimi, struktura e pronësisë dhe performanca e firmave – një vështrim i
shkurtër teorik
Privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore ka qenë një nga elementët më të rëndësishëm të
reformës ekonomike në vendet ish komuniste. Literatura ekonomike shpjegon se
firmat private kanë performancë më të mirë se ato shtetërore dhe se diferencat që ato
kanë në objektivat dhe kufizimet që përballojnë janë arsyet kryesore që shpjegojnë
këtë ndryshim në performancë. Rezultatet empirike për vendet e zhvilluara janë
kryesisht në favor të pronës private. Megjithatë në vendet në tranzicion performanca
e ndërmarrjeve të privatizuara ndryshon nga një rajon në tjetrin. Kjo, për arsye të
kushteve fillestare të ndryshme, ndryshimeve në mjedisin ligjor dhe institucional,
efektivitetit të mekanizmave të qeverisjes së korporatave, metodave të privatizimit të
përdorura dhe për më tepër për shkak të llojeve të ndryshme të pronarëve, që
15

Eksperte shqiptare për privatizimin
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rezultuan pas privatizimit. Në studimet e kryera pronarët klasifikohen në përgjithësi
në dy grupe, “insiders” (punonjësit dhe manaxherët) dhe “outsiders” (individë të
veçantë, firma private vendase, firma të huaja, bankat, fondet e investimeve, etj.).
Qenia e manaxherëve pronarë është parë si një mundësi potenciale për zgjidhjen e
problemit tradicional të agjensisë (principal-agent problem). Ata kanë jo vetëm
motivimin si pronarë, por edhe informacionin dhe eksperiencën e nevojshme për të
përmirësuar performancën e firmave. Ekonomistët perëndimorë dhe hartuesit e
politikave në vendet në tranzicion shpjegojnë se punojësit si pronarë nuk janë
eficentë sa edhe llojet e tjerë të pronarëve. Sipas tyre ata nuk do të ndërmarrin
ristrukturim të thellë të ndërmarrjeve dhe gjithashtu mund të përvetësojnë fitimet e
firmës në formën e pagave më të larta (Blanchard et al, 1992, Blanchard, 1997).
Evidenca empirike e deritanishme për vendet në tranzicion ka dhënë rezultate mikse.
Opinioni i përgjithshëm është se “outsiders” janë më “aktivë” si pronarë, angazhohen
më shumë në ristrukturimin dhe në përmirësimin e performancës së firmës në
krahasim me “insiders” (Frydman et al., 1997, 1999). Akses më i madh teknologjik
(teknologji e re), mundësi më të mira financiare, “know-how” dhe aftësi më të mira
monitoruese mund të jenë arsyet e një performance më të mirë të firmave ku pronarë
janë „outsiders‟ (Djankov, 1999). Në përgjithësi studimet e ndryshme emprike
tregojnë se „outsiders‟ si pronarë janë më efektivë se „insiders‟. Megjithatë
efektiviteti i “outsiders” si pronarë varet nga lloji i pronarit. Egziston një opinion i
përgjithshëm nga shumica e studimeve të kryera se pronarët e huaj janë më efektivë
së llojet e tjerë të pronarëve (Djankov, 1999; Djankov dhe Murrell, 2000; Megginson
dhe Netter, 2001; Grosfeld dhe Tressel, 2001). Megjithatë rezultatet në lidhje me
efektivitetin e llojeve të tjerë të “outsiders” varion në studime të ndryshme empirike.
Megjithatë tipi i pronarit në vetvete mund të mos jetë i mjaftueshëm për të
përmirësuar performancën e firmës. Qeverisja e firmës (corporate governance) në
përgjithësi dhe përqëndrimi i pronësisë në veçanti, (e cila është e lidhur ngushtë me
tipin e pronarit) mund të jenë gjithashtu e rëndësishme për të shpjeguar variacionin
në performancën e firmave të privatizuara. Egzistojnë shumë studime që vëzhgojnë
ndikimin e strukturave të ndryshme të pronësisë në performancën e firmave.
Studimet trajtojnë kryesisht korporatat, ku pronësia është e ndarë nga drejtimi, e cila
shoqërohet me problemin klasik të agjencisë.16 Eksistojnë shumë mekanizma, që në
përgjithësi mund të klasifikohen në të “jashtëm” dhe “të brendshëm”, të cilat
sigurojnë pronarët se do të marrin kthim nga investimi i tyre në firmë. Mekanizmat e
“brendshëm” përfshijnë kontratat motivuese dhe bordin mbikqyrës (Fama and
Jensen, 1983a, b; Morck et al., 1989), ndërsa mekanizmat e jashtëm të kontrollit i
referohen kryesisht rolit të tregut të kapitalit dhe atij manaxherial si edhe kufizimeve
të falimentimit. Kur sistemi legal i mbrojtjes së aksionerëve është i dobët dhe
monitorimi nga pronarët është subjekt i problemit free-rider, përqendrimi i pronësisë
është një mekanizem alternativ dhe praktik për të kontrolluar manaxherët. Megjithatë
16

Nëse pronarët nuk janë edhe manaxherët e firmës, atëhere interesat e tyre nuk është e thënë të
konvergojnë dhe si rrjedhojë ndërmjet tyre mund të lindë një konflikt interesash.
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literatura bashkëkohore thekson se koncentrimi i pronësisë shoqërohet gjithashtu
edhe me kosto si kufizimi i iniciativës së manaxherëve, një treg kapitali jo likuid dhe
mundësia e shpronësimit të aksionerëve të vegjël. Demsetz dhe Lehn (1985) dhe
Demsetz dhe Vilallonga (2001) në studimet e tyre empirike theksuan se struktura e
pronësisë është endogjene. Me fjalë të tjera, struktura e pronësisë është rezultat i
bashkëveprimit të një sërë faktorësh (përfshi performancën e firmës) dhe se pronarët
e një firme zgjedhin atë strukturë pronësie, që i shërben më mirë objektivit të
maksimizimit të vlerës të firmës. Literatura për vendet në tranzicion shpjegon se
mungesa e mekanizmave të tjerë të qeverisjes së firmave ka bërë që përqendrimi i
pronësisë në pak duar të ketë një rol parësor.
3. Procesi i Privatizimi në Shqipëri
Privatizimi Masiv. Pavarësisht se për privatizimin e pjesës më të madhe të SME-ve u
përdor ankandi, kjo metodë nuk mund të përdorej për privatizimin e ndërmarrjeve të
mëdha ose shumë të mëdha për shkak të nivelit të ulët të kursimeve vendase dhe
mospjesëmarrjes së investitorëve të huaj. Privatizimi masiv e ka zanafillën e tij në
fillimet e vitit 1995. Para privatizimit ndërmarrjet duhet të transformoheshin në
shoqëri tregtare në formën e shoqërive anonime ose shoqërive me përgjegjësi të
kuafizuar. Qeveria shpërndau bono (vouchers) privatizimi falas tek të gjithë
shqiptarët mbi moshën 18 vjeç, të cilat do të përdoreshin për të blerë aksione të
kompanive, që ishin në skemën e privatizimit masiv. Për të lehtësuar procesin u
krijuan ndërmjetës financiarë që u quajtën “Fonde Investimesh”, të cilat ishin
kompani tregtare, që do të merreshin me mbledhjen e bonove të privatizimit dhe
përdorimin e tyre për blerjen e aksioneve të firmave të përfshirë në skemën e
privatizimit masiv. Pavarësisht se disa të tilla u krijuan, ato kurrë nuk morën pjesë në
procesin e privatizimit masiv në Shqipëri. Mungesa e eksperiencës, kultura e këtyre
fondeve si edhe kufizimet ligjore ishin arsyet kryesore pse ato dështuan të mernin
pjesë në proces (Mema dhe Koçi, 2002). Që nga fillimi i procesit në vitin 1995 dhe
deri në mesin e vitit 1997, vetëm 97 kompani u privatizuan, të cilat përbënin 4% të
numrit total të ndërmarrjeve shtetërore në Shqipëri (GTZ, 1998). Megjithatë
ndërmarrjet e privatizuara gjatë privatizimit masiv ishin të rëndësishme për nga vlera
e tyre. Procesi i privatizimit masiv u ndërpre në vitin 1997 për shkak të trazirave dhe
kurrë nuk rifilloi. Në përgjithësi pavarësisht problemeve dhe vështirësive që e
shoqëruan, procesi i privatizimit në Shqipëri avancoi në mënyrë të shpejtë sidomos
gjatë periudhës 1991-1997. Ky proces e bëri tranzicionin për në ekonominë e tregut
të pakthyeshëm. Megjithatë problemet dhe vështirësitë që e shoqëruan procesin
ndikuan edhe në efektivitetin e firmave në treg pas privatizimit. Shumë nga
ndërmarrjet e vogla e të mesme përfunduan në duart e punonjësve (punëtorëve ose
manaxherëve). Këtyre lloj pronarësh u është vënë pikëpyetje nga literatura
ekonomike për rezistencën që ata mund t‟i bëjnë ristrukturimit të thellë të firmës. Për
më tepër, nëse ata paguajnë shumë pak ose aspak për të qenë pronarë në një firmë si
rezultat nuk kanë motivimin e duhur për të përmirësuar më tej performancën e
firmës. Procesi i privatizimit masiv rezultoi në një shpërndarje të gjerë të aksioneve
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në duart e popullatës ku punonjësit ose ish-punonjësit u bënë aksionerë në më shumë
se 80% të firmave të privatizuara. Kështu në prezencë të institucioneve të pafuqishme
dhe në mungesë të tregut të kapitalit mekanizmat e qeverisjes së firmave janë të
dobëta duke krijuar kështu hapësirë për sjellje oportuniste nga ana e manaxherëve
(Hashi dhe Xhillari, 1999). Megjithatë në Shqipëri nuk egziston ndonjë informacion
zyrtar në lidhje me performancën e këtyre firmave pas privatizimit dhe aq më tepër
është shumë e vështirë t‟i gjurmosh këto firma sepse shumë prej tyre kanë ndëruar
emrin, destinacionin ose kanë pushuar së egzistuari.
Privatizimi strategjik në Shqipëri. Në vitin 1998 qeveria aprovoi strategjinë për
privatizimin e sektorëve strategjikë të ekonomisë.17 Ndërmarrjet shtetërore që
operonin në këto sektorë u hapën për procesin e privatizimit. Këto kompani ishin
kryesisht monopole shtetërore dhe vertikalisht të integruara dhe shumë prej tyre ishin
në vështirësi financiare18. Ristrukturimi dhe privatizimi i këtyre sektorëve kërkonte
investime të mëdha, të cilat mund të ndërmerreshin vetëm nga investitorët strategjikë.
Qëllimi ishte që të tërhiqeshin veçanërisht investitorë strategjikë të huaj, të cilët
mund të kontribuonin me teknologji të re, financim, know-how dhe manaxhim
efektiv aq të nevojshëm prej këtyre kompanive. Për t‟i bërë më tërheqëse këto
ndërmarrje, ato kaluan nëpër faza ristrukturimi para privatizimit. Ato do të
transformoheshin në korporata dhe disa prej tyre (veçanërisht ato të integruara
vertikalisht) do të ndaheshin në pjesë më të vogla.
Kompania e parë që u privatizua ishte operatori i vetëm GSM për Shqipërinë, AMC.
85% të aksioneve i‟u shitën një konsorciumi Grek-Norvegjez (Cosmote-Telenor) në
Korrik të 2000. Pas privatizimit AMC ka raportuar një rritje në fitimet e kompanisë,
në numrin e abonentëve si edhe në mbulimin gjeografik. Ligji për privatizimin e
linjës fikse të telekomunikacionit, Albtelecom, u aprovua në Maj të vitit 2001 i cili
parashikonte që 51-76% e kompanisë do t‟i shitej investitorit strategjik. Tenderi i
parë për privatizimin u shpall në Janar 2002, por nuk arriti të tërhiqte interesin e
investitorëve, duke reflektuar kështu konfliktet e pazgjidhura legale dhe financiare të
kompanisë (EBRD, 2002). Më në fund 76% e Albtelecom iu shit një konsorciumi
turk (“Turk Telekom” and “Calik Enerji Telekomunikation A.S.”) në verë 2007. Në
tregun financiar një nga dy bankat shtetërore, Banka Kombëtare Tregtare u privatizua
në Qershor 2000. 60% e saj iu shit Kentbank në Turqi dhe pjesa e mbetur prej 40%
j\iu shit IFC-së dhe EBRD-së (EBRD, 2000). Ndërsa Banka e Kursimeve iu shit
Raiffeissen Zentral Bank of Austria në Djetor 2003, pas tre përpjekjeve të dështuara
më përpara për shkak të mungesës së interesit të investitorëve.19
17

Sektorët strategjikë përfshijnë energjinë, minierat, naftën dhe gazin, postat, telekomunikacionin,
pyjet dhe rezervat ujore, hekurudhat dhe transportin hekurudhor, portet detare, aeroportet dhe
transportin ajror si edhe bankat shtetërore të nivelit të dytë dhe kompanitë e sigurimeve.
18
Shumë prej tyre kishin një teknologji shumë të prapambetur, një numër të tepërt punëtorësh,
borxhe të mëdha dhe kanë vuajtur nga një nivel i ulët i aftësive manaxheriale.
19
Banka u rikapitalizua tërësisht nga qeveria nëpërmjet bonove të thesarit në fund të vitit 2000.
Gjithashtu huatë e këqija të bankës i‟u transferuan agjencisë për huatë e këqija në Mars 2001
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Sektori i minierave, gjithashtu, ka kaluar në proces ristrukturimi dhe privatizimi pas
vitit 1998. Për këtë sektor është konsideruar një lloj tjetër privatizimi, ai i transferimit
tek investitorët vetëm i së drejtës së zhvillimit dhe përdorimit (me koncesion). Në
Maj të vitit 2000 pjesa më e madhe e industrisë së kromit i është dhënë kompanisë
italiane Darfo nëpërmjet një kontrate koncesionare 30 vjeçare. Pjesë të tjera të
industrisë së kromit i janë dhënë me qira për 20 vjet një kompanie Turke (EIU, 2000,
2nd Quarter; EIU, 2001, July). Sektori i naftës ka kalur nën një ristrukturim të thellë
para privatizimit. Në fillim kompania shtetërore ”Albpetrol” u transformua në
shoqëri aksionere e quajtur Albanian Petroleum Corporation (APC) dhe më pas tre
kompani të tjera u krijuan: SERVCOM për shpërndarjen e naftës, ARMO për
rafinerimin dhe marketingun dhe ALBPETROL për eksplorimin dhe nxjerrjen.
Privatizimin i shërbimeve publike, transportit hekurudhor dhe ajror dhe sektorëve të
tjerë strategjikë do të jetë kryesisht nëpërmjet koncesioneve. Më ndihmën e EBRD
dhe Bankës Botërore Korporata Elektroenergjetike shqiptare KESH është
ristrukturuar. Operatori i sistemit të transmetimit (OST) tashmë është funksionalisht
dhe financiarisht i ndarë nga KESH. Është në proces ndarja funksionale dhe
financiare e operatorit të sistemit të shpërndarjes (OSSH) dhe furnizuesit publik, i cili
pritet që të privatizohet deri në fund të vitit 2008. Në vitin 2003, 15 hidrocentrale të
vegjël u privatizuan (u shitën nëpërmjet ankandit) dhe 31 të tjerë janë dhënë me
koncesion. Sektori i shërbimit me ujë (me rreth 52 kompani në gjithë Shqipërinë) me
një shërbim sasior dhe cilësor të dobët, është në vështirësi financiare. Institucione
ndërkombëtare si Banka Botërore po ndihmojnë në ristrukturimin dhe privatizimin e
këtij sektori. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës i është dhënë me konçesion për 20
vjet një konsorciumi Gjerman-Amerikan “Airport Partners”. Shumë prej nesh janë
dëshmitarë të ndryshimeve që ka pësuar ky aeroport që atëhere. Transporti
hekurudhor dhe portet detare janë akoma në duart e shtetit. Këto kompani janë
transformuar në shoqëri aksionere tashmë dhe presin të privatizohen.
4 Struktura e pronësisë dhe performanca e firmave të privatizuara në Shqipërievidencë empirike
Metodologjia Studimet bazë ku është bazuar ky punim kanë ndjekur relativisht të
njëjtën metodologji përsa i përket përzgjedhjes së kampioneve duke synuar të
studjojnë korrelacionin midis llojit të pronësisë (të dalluar sipas tipit dhe nivelit të
përqendrimit) dhe faktorëve të tjerë ndaj performancës së firmës të matur në forma të
ndryshme (produktiviteti i punës, norma e fitimit neto, rritja e faktorit total te
produktivitetit). Për qëllimet e këtij punimi jemi fokusuar në disa prej analizave
ekonometrike të realizuara duke qenë në funksion të objektivit kryesor: veçoritë e
sjelljes së llojeve të ndryshme të pronarëve në kompanitë e privatizuara me metodën
e privatizimit masiv.

(EBRD, 2001). Sipas EBRD (2002), faktori kryesor që frenonte investitorët e huaj ishte roli i
bankës në financimin e deficitit të qeverisë (mbulonte 80% të tregut të bonove të thesarit).
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Për të studjuar lidhjen që egziston ndërmjet strukturës së pronësisë dhe performancës
së firmave të privatizuara në Shqipëri është ndërmarrë një studim në vitin 2003 ku
është mbledhur informacion për 45 firma për një periudhë 6 vjeçare (1997-2002) të
privatizuara kryesisht gjatë privatizimit masiv. Përveç analizës statistikore është
përdorur gjithashtu edhe regresioni për të treguar lidhjen që egziston ndërmjet
strukturës së pronësisë dhe performancës së firmave. Duke u bazuar në arsyetimin se
struktura e pronësisë është endogjene është përdorur një teknikë 2SLS (two stage
least squares) dhe veçanërisht një model GMM, (Generalised Method of Moments,
with Kernel based estimation) i cili prodhon rezultate konsistente dhe efiçiente dhe
merr parasysh problemet e heteroskedasticity dhe autokorelacionit që shoqërojnë
shpesh panel data. Përdorimi i OLS (oridinary least squares) në prezencë të një
variabli endogjen në model shkakton rezultate të anshme. Modeli i mëposhtëm është
vlerësuar edhe me metodat standarte (EC2SLS Random Effect)20 që përdoren për
panel data në mënyrë që të bëhet krahasimi i rezultateve.
n

2

PERFit = α + β1 OWNCONit +

jX jit + υit

k DOM kit +
k 1

(1)

j 1

Në të dy ekuacionet i dhe t tregojnë firmën i në vitin t, ndërsa j tregon variablin e j-të
ekzogjen në model. PERFit është performancë e firmës që matet nga dy indikatorë
alternativë: produktiviteti i punës dhe fitimi neto (raporti i fitimit neto ndaj shitjeve).
OWNCONit tregon përqëndrimin e pronësisë dhe matet me pjesën e aksioneve të
pronarit më të madh (LC1). 21 DOMit janë dy variabla dummy që tregojnë tipin e
pronarit mbizotërues (dy në rastin tonë, “individed” dhe “firmat vendase”). Ndërsa
Xjit përfshin gjithë variablat e tjerë si madhësia e firmës, intensiteti i kapitalit, sektori
etj. Nga ana tjetër për të parë se cilat ishin karakteristikat kryesore të firmave, që
përcaktuan llojin e pronarit mbizotëues, është vlerësuar probit model, i cili më
specifikisht tregon gjasën që firmat të tërheqin ose gjejnë një lloj të veçantë të
pronarit mbizotërues. Të dhënat e përdorura për këtë studim janë ato që përmendëm
më lartë ku firmat vendase dhe individët jashtë kompanisë ishin mbizotërues në 62%
të firmave në 2002. Në pjesën tjetër të firmave janë mbizotërues shteti, manaxherët,
punëtorët ose nuk kanë asnjë pronar mbizotërues. Panel data probit model është
përdorur për të vlerësuar modelin e mëposhtëm.
n

ProbINDFIRMSit= αi + OWNCON97i + β1PERFit +

j

Xijt +

it

(2)

j 1

ProbINDFIRMSit tregon propabilitetin që “individëd” ose „firmat vendase‟ të jenë
pronari mbizotërues në firmën i në vitin t. OWNCON97 është pjesa e aksioneve të
pronarit më të madh në firmën i në fillim të periudhës që ne analizojmë (1997).
20

EC2SLS është një metodë vlerësimi me dy stade.
Matësi i koncentrimit të pronësisë është një numër i kufizuar nga 0 në 100, si rrjedhim duke
ndjekur punimet e Demstez dhe Lehn (1985), Demsetz dhe Villalonga (2001) dhe të tjerëve është
transformuar numri nga i kufizuar në të pakufizuar nëpërmjet transformimit të mëposhtëm
logaritmik: LC1=Ln(C1/(100-C1)).
21
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PERFit është performancë e firmës i në vitin t, ndërsa X jit janë gjithë variablat e tjerë
si madhësia e firmës, intensiteti i kapitalit, sektori, metoda e privatizimit etj.
Rezulatet. Përpara se të japim rezulatet e nxjera nga vlerësimi empirik i modeleve që
përmendëm më lartë është e rëndësishme të theksojmë se struktura e pronësisë së
ndërmarrjeve të privatizuara ka ndryshuar shumë në vitet pas privatizimit. Kjo ka
ndodhur në të dyja dimensionet si në drejtim të koncentrimit edhe të tipit të pronarit.
Duke filluar me koncentrimin e pronësisë nga të dhënat del që përqindja mesatare e
aksioneve të zotëruara nga pronari më i madh është rritur nga 37% në vitin 1997 në
50% në vitin 2002. Ndërsa tabela më poshtë tregon si ka ndryshuar llloji i pronarit
mbizotërues gjatë periudhës 1997-2002.
Tabela 1 Matrica e transformimit të pronësisë: numri i firmave që kanë ndëruar llojin e
pronarit mbizotërues, 1997-2002
Lloji i pronarit
Nr. i kompanive sipas
Nr. i kompanive sipas llojit te
mbizotërues*
llojit te pronarit
pronarit mbizotërues në 2002
mbizotërues në 1997
A
B
C
D
E
F
Shtetrore (A)
8
4
1
1
2
Kompani të tjera (B)
11
1
10
Nga punonjësit (C)
3
3
Individët (D)
8
7
1
Manaxherët (E)
4
3
1
Pa pronar dominues (F)
11
4
4
3
Gjithsej
45
5
15
4
13
4
4
*Pronari mbizotërues është aksioneri më i madh i firmës që zotëron të paktën 20% të
aksioneve.

Tabela tregon se firmat vendase e kanë rritur mbizotërimin e tyre në firmat e
privatizuara gjatë periudhës që ne studjojmë. Në vitin 2002 firmat vendase janë
pronari mbizotërues në 15 ndërmarrje të privatizuara. Nga të dhënat del se në 5 prej
tyre firmat vendase si pronarë zotërojnë më shumë se 50% të aksioneve, ndërsa në 10
ndërmarrjet e tjera ato kanë nga 20-50% të aksioneve. Është për t‟u theksuar se
pjesëmarrja e firmave të huaja në privatizimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
në Shqipëri deri në vitin 1996 ishte shumë e vogël. Tabela më poshtë tregon rezultate
empirike të modelit (1) të vlerësuara sipas tre metodave, njëherë kur produktiviteti i
punës është variabli i varur dhe pastaj kur është fitimi neto. Rezultatet tregojnë se
LC1 nuk është i rëndësishëm dhe nuk është faktor që ndikon në performancën e
firmës. Këto përfundime janë të njejta me ato të nxjerra nga Demsetz dhe Lehn
(19985) dhe Demsetz dhe Villalonga (2001), ku theksojnë se nuk egziston ndonjë
lidhje ndërmjet koncentrimit të pronësisë dhe performancës së firmave.
Në vendet në tranzicion, ku mekanizmat e qeverisjes së korporatave janë të dobëta,
përqendrimi i pronësisë është parë si mekanizmi kryesor për të kontrolluar ato.
Studimet e bëra për këto vende kanë theksuar rëndësinë që ka në performancën e
firmave tipi i pronarit mbizotërues (Mygind, 1997, Frydman et al., 1997, 1999;

Tabela 2 Faktorët që përcaktojnë performancën e firmës – produktiviteti i punës dhe norma e fitimit neto
Produktiviteti i punës

Norma neto e fitimit

Variablat e pavarur

EC2SLS (1)

GMM (2)

GMM +
Cluster (3)

EC2SLS(4)

GMM (5)

GMM+
Cluster (6)

LC1

-0.02
(-0.37)

-0.075
(-0.97)

-0.085
(-0.79)

0.146 *
(1.73)

-0.146
(-1.57)

-0.145
(-1.38)

-0.195
(-0.81)
-0.515 ***
(-3.01)

0.230
(0.65)
-0.201
(-0.90)

0.281
(0.64)
-0.209
(- 0.78)

-0.486 **
(-2.08)
-0.336 *
(-1.86)

0.625 **
(2.03)
0.086
(0.50)

0.626
(1.64)
0.087
(0.38)

0.040
(0.63)
0.112 ***
(4.71)
0.463 ***
(7.68)
-0.026
(-1.48)
0.054
(0.31)
0.001
(0.06)
-0.777 **
(-2.54)
-0.472
(-1.33)

-0.015
(-0.15)
0.178 ***
(5.97)
0.463 ***
(5.50)
-0.081***
(-3.67)
-0.013
(-0.06)
0.011
(0.85)
-0.449
(-1.15)
-0.869 **
(-2.34)

-0.011
(-0.08)
0.179 ***
(4.33)
0.467 ***
(4.28)
-0.081 ***
(-2.83)
-0.035
(-0.12)
0.010
(0.61)
-0.438
(-0.77)
-0.916 **
(-2.04)

0.027
(0.45)
0.002
(0.09)
-0.134 **
(-2.03)
0.005
(0.27)
0.233
(0.76)
0.041
(1.53)
1.166 **
(2.26)
-0.142
(-0.39)

-0.251 *
(-1.89)
0.097 **
(2.23)
0.056
(0.62)
-0.012
(-0.50)
-0.071
(-0.35)
0.041 ***
(2.74)
0.686 **
(1.95)
-1.457 ***
(-2.85)

-0.251
(-1.55)
0. 097 *
(1.88)
0.055
(0.51)
-0.012
(-0.39)
-0.069
(-0.25)
0.041 **
(2.15)
0.687
(1.42)
-1.453 **
(-2.15)

Lloji i pronarit mbizotërues
Individët
Firmat vendase
Variablat e tjerë
Ln Amortizim
Ln Amortizim ne katror
Ln e raportit asete fikse/nr.punet
Ln e rap. asete fikse/nr.pun- katror
Sektori i origjinës
Mosha e manaxherëve
Indeksi i indip. së manaxherëve

Indeksi i konfliktit të korporatës
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Investimet * vitet nga privatizimi
Konstantja
Instrumentat
Devijimi standart i fitimit
Devijimi standart i shitjeve
Metoda e privatizimit
R-sq (jo e axhustuar)

0.068 ***
(3.74)
-0.488
(-0.60)

0.066 **
(1.98)
-0.987
(-1.23)

0.067
(1.57)
-0.938
(-0.84)

0.018
(1.45)
-0.315
(-0.23)

0.050 **
(1.94)
0.298
(0.28)

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

0.049 *
(1.69)
0.289
(0.20)

√
√

0.51

0.52

0.52

0.18

0.24

0.24

R-sq pjesor

na

0.182

0.182

na

0.129

0.129

Test F I inst. perjasht.a

na

10.85 ***

na

12.53 ***

Hansen Jb (Chi-sq(1))
Test F per rëndësinë totale të
koeficentëve.

na

2.247

na

0.006

16.35 ***

Nr. i observimeve

224

22.47 ***
224

4.77 **
1.262
15.18 ***

1.72 *

224

Shënim: t-në kllapa; * I rëndësishëm në 10%; ** I rëndësishëm në 5%; *** I rëndësishëm në 1%;
Të gjitha statistikat e Hansen J nuk janë të rëndësishëm.

196
a

7.19 ***
0.003

7.99 ***

3.86 ***

196

196

Të gjitha testet F jane te rëndësishëm me 5% nivel sigurie; b

Djankov, 1999; Djankov dhe Murrell, 2000; Megginson dhe Netters, 2001;
Hanousek et al., 2004, etj.). Tipe të ndryshme pronarësh kanë objektiva dhe
motivime të ndryshme dhe më e rëndësishme është që ata kanë mundësi financiare të
ndryshme. Ky ishte veçanërisht rasti në Shqipëri, ku aksesi në burimet financiare
ishte i kufizuar jo vetëm në fillim të periudhës së tranzicionit, por edhe vite pasi
ndërmarrjet ishin privatizuar. Firmat e privatizuara tek “insiders” dhe ato që kishin
një pronësi të shpërndarë, u karakterizuan kryesisht nga mungesa e kursimeve dhe
aksesi i kufizuar në tregun financiar formal. Për të parë nëse egziston ndonjë
diferencë në performancën e firmave që kanë mbizotërues tipe të ndryshëm
pronarësh, në model janë përfshirë dy variabla dummy që i përmendëm më lartë.
Tabela 3 Faktorët që përcaktojnë përqendrimin e pronësië nga “outsiders” (individë ose firma
vendase)
Variablat e pavarur
(1)
(2)
(3)
(4)
LC1 ne 1997

0.653 *
(1.69)

LC3 ne 1997
Ln prod.punes

-0.932 ***
(-3.03)

0.573 *
(1.69)
0.482 **
(2.23)
-1.069 ***
(-3.32)

Raporti Fitim neto/shitje

0.311*
(1.60)

-0.373
(-0.84)
1.033 ***
(2.84)
-0.108
(-1.25)
1.242
(1.16)
0.063
(0.86)
0.382
(0.76)
-1.093
(-0.88)
-2.764 *
(-1.62)
0.563
(0.15)

-0.446
(-1.03)
1.037 ***
(2.86)
-0.104
(-1.19)
0.990
(0.99)
0.071
(0.93)
0.009
(0.02)
-0.837
(-0.67)
-2.925 *
(-1.73)
2.473
(0.73)

-0.085 **
(-2.11)
-0.410
(-0.94)
0.515
(1.51)
0.001
(0.00)
1.357
(1.27)
0.083
(1.07)
0.447
(0.91)
-0.849
(-0.65)
-3.501 **
(-1.91)
1.565
(0.40)

Log likelihood

-61.81

-61.20

-64.35

-65.04

LR chi2(10)

22.65 ***

29.57 ***

23.27 ***

21.89 ***

Ln Asete fikse

Ln raporti asete fikse/pune
Ln raporti asete fikse/punene katror
Sektori i manifakrurës
Devijimi standart i fitimit
Vitet nga privatizimi
Metoda e privatizimit
Ind. i konfliktit te korp.
Konstantja

-0.078 **
(-2.03)
-0.435
(-1.01)
0.523
(1.56)
-0.010
(-0.11)
1.106
(1.09)
0.075
(0.99)
0.111
(0.30)
-1.014
(-0.78)
-3.764 **
(-2.10)
3.725
(1.11)

Nr. i observimeve
237
237
237
237
Shenime: Testi t në kllapa; * I rëndësishëm në 10%; ** I rëndësishëm në 5%; *** I
rëndësishëm në 1%.
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Rezultatet për të dy tipet e pronarëve mbizotërues tregojnë se kur përdoren metoda
më të mira ekonometrike (të dy teknikat GMM) nuk egziston ndonjë lidhje ndërmjet
tyre dhe produktivitetit të punës. Megjithatë duket se firmat që kanë „individët‟ si
pronari mbizotërues, janë më fitimprurëse se firmat ku llojet e tjerë të pronarëve janë
mbizotërues. Në EC2SLS model, të dy koeficentët për “individët” dhe “firmat
vendase” janë negative dhe të rëndësishëm. Këto rezultate kontradiktore ndërmjet
metodave GMM dhe EC2SLS janë si rezulatat i të metave që ka metoda EC2SLS në
krahasim me metodën GMM.
Në përgjithësi nuk egziston ndonjë ndryshim i rëndësishëm në performancën e
firmave, që zotërohen nga lloje të ndryshme pronarësh. Gjithashtu, është e
rëndësishme të themi se performanca e firmave që ne kemi studjuar nuk ka pasur
ndonjë ndryshim të rëndësishëm në vitet pas privatizimit.
Një variabël tjetër që ka interes të shpjegohet, është edhe indeksi i konfliktit të
korporatave (CCI index), i cili tregon prezencën ose jo të një situate konfliktuale në
firmë. Rezultatet tregojnë se CCI ndikon negativisht në performancën e firmave të
privatizuara duke treguar se një ambjent konfliktual është problematik për
performancën e tyre. Variabla të tjerë janë të rëndësishëm, si madhësia e firmës,
intensiteti i kapitalit, indeksi i pavarësisë së manaxherëve, etj, por shpjegimi i tyre
nuk është objekt i këtij studimi.
Rezulatatet e vlerësimit të modelit (2) janë dhënë në tabelën më poshtë. Me qëllim që
të shikohej nëse kishte ndonjë ndikim përqendrimi fillestar i pronësisë në gjasën që
“individët” dhe “firmat private” të bëheshin mbizotërues në një firmë, është përdorur
niveli i përqendrimit të pronësisë në 1997 (LC1 dhe LC3). Koeficentët për të dy
variablat janë pozitivë dhe të rëndësishëm në të gjithë regresionet e tabelës. Rezulatet
tregojnë se koeficentët e të dy variablave, që përdoren për të matur performancën e
firmave, janë me shenjë negative dhe të rëndësishëm në të gjitha regresionet. Kjo
tregon që propabiliteti që “individët” dhe „firmat vendase‟ të bëhen pronari
mbizotërues është më i lartë për firmat me performancë më të keqe. Këto rezultate
mund të shpjegohen me mundësinë se këto tipe pronarësh përpiqen të ushtrojnë më
shumë kontroll mbi firmën dhe manaxherët dhe pastaj të gëzojnë përfitimet e këtij
kontrolli. Jones dhe Mygind (1999) thekson se firmat me intesitet kapitali të lartë
kanë më shumë mundësi të mbizotërohen nga “outsiders” duke pasur parasysh
mundësinë e tyre financiare krahasuar me “insiders”. Në rastin tonë koefiçenti i këtij
variabli (raporti asete fikse/numër punëtorësh) është pozitiv dhe statistikisht i
rëndësishëm. Duket qartë se indeksi i konfliktit të korporatës (CCI index) është
negativ dhe statistikisht i rëndësishëm. Kjo tregon se nëse në firmë egziston ndonjë
konflikt atëhere është shumë pak e mundur që “individët” dhe “firmat vendase” të
blejnë më shumë aksione dhe të bëhen pronari mbizotërues në këto firma.
5. Konkluzione dhe rekomandime
Proçesi i privatizimit masiv në Shqipëri, ashtu si e kemi përmendur në pjesën e tretë,
rezultoi në shpërndarjen e aksioneve të firmave në një numër të madh aksionerësh në
pjesën më të madhe ishin punëtorët e vetë firmave. Performanca e dobët e këtyre

87

Sfidat e pjesëmarrjes së biznesit vendas në privatizimin e sektorit strategjik

firmave mund t‟i atribuohet burimeve tepër të kufizuara financiare të pronarëve (pasi
bazoheshin në kursimet e tyre), mungesa e kulturës dhe njohurive të manaxhimit,
egzistenca e eksperincës së vogël sipërmarrëse si edhe pamjaftueshmëria në
përgjithësi e know-how. Në përgjithësi procesi i privatizimit masiv është
karakterizuar nga mungesa e transparences, e cila ka patur ndikim në përzgjedhjen e
pronarit. Mungesa e transparences, ka ndikuar ndjeshëm në nivelin e çmimit të
realizuar gjatë procesit të privatizimit, fakt. i cili është i vërtetuar se ka ndikuar në
masë të konsiderueshme në motivimin e pronarëve të rinj, të cilët nuk treguan shumë
kujdes për performancën e ndërmarrrjeve të tyre, si mjet për të rikthyer investimin e
bërë. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i procesit të privatizimit në Shqipëri është edhe
mungesa e tregut të kapitalit, i cili është një nga faktorët që duhet të merret në
konsideratë pasi përbën një nga mekanizmat e rëndësishëm të qeverisjes së
korporatave. Nëpërmjet tij pronarët kontrollojnë performancën e manaxherëve të
kompanive të tyre, si dhe mundësojnë rivlerësimin e investimit të tyre duke sjellë
evolucionin në strukturën e pronësisë.
Evidencat e marra nga rastet studimore si dhe ato empirike tregojnë se karakteristikat
e mjedisit ligjor dhe institucional luajnë një rol shumë të rëndësishëm në
performancen e fimave të privatizuara dhe në sjelljen e pronarëve të rinj. Efiçenca e
ligjeve të mira kërkon si domosdoshmëri rritjen e forcës detyruese të ligjit, e cila
realizohet nëpërmjet një sistemi efiçient gjyqësor dhe të institucineve të tjera që
zbatojnë ligjin.
Këto konkluzione janë nxjerrë nga përvoja e procesit të privatizimit në përgjithësi
dhe sidomos atij masiv. Por është e rëndësishme të theksojmë se ato janë shumë
bashkëkohore dhe marrin një vlerë të veçantë në privatizimin e sektorit startegjik.
Shembujt nga privatizimi strategjik kanë treguar se nuk është e lehtë të tërheqësh
interesin e investitorëve strategjikë (kryesisht të huaj) në proces. Kjo në disa raste ka
ardhur si rezultat edhe i problemeve financiare të firmave. Në këto kushte mendojmë
se zgjedhja e një formule privatizimi që të përfshijë jo vetëm investitorët strategjikë
të huaj, por edhe ata vendas. do të jetë me interes dhe shumë e rëndësishme për
suksesin e procesit.
Bibliografi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arellano, M. (2003), Panel Data Econometrics, Oxford University Press, New York.
Atkinson, B. A. and Stiglitz, J. (1980), Lectures on Public Economics, McGraw-Hill,
London.
Baltagi, H. B. (1981), „Simultaneous Equations with error components‟, Journal of
Econometrics, Volume 17, pp.189-200.
Berle, A. A. and Means, C. G. (1932), The Modern Corporation and Private Property,
MacMillan, New York.
Blanchard, O. (1997), The Economics of Post-Communist Transition, Clarendon Pres,
Oxford.
Blanchard, O. and Aghion, P. (1996), „On Insider Privatisation‟, European Economic
Review, Volume 40, No.5, pp.759-766 (April).

88

Forumi Shiptar Social ekonomik – ASET

7.

Blanchard, O., Dornbusch, R., Krugman, P., Layard, R. and Summeers, L (1992), Reform
in Eastern Europe, The MIT Press, Cambridge.
Burkart, M. and Panunzi, F. (2001), Agency Conflicts, Ownership Concentration and
Legal Shareholder Protection, SITE, Staff Paper No. 01/02 (March).
Demsetz, H. (1983), 'The Structure of Ownership and the Theory of the Firm', Journal of
Law and Economics, Volume 26, pp. 375-390.
Demsetz, H. and Lehn, K. (1985), 'The Structure of Corporate Ownership: Causes and
Consequences', Journal of Political Economy, Volume 93, No. 6, pp. 1155-1177.
Demsetz, H. and Villalonga, B. (2001), 'Ownership Structure and Corporate
Performance', Journal of Corporate Finance, Volume 7, No.3, pp. 209-233 (June).
Djankov, S. (1999), Ownership Structure and Enterprise Restructuring in Six Newly
Independent States, The World Bank, Policy Research Working Paper, No. 2047
(February).
Djankov, S. and Claessens, S. (1997), Enterprise Performance and managers‟ Profile,
The William Davidson Institute, Working Paper No. 115 (December).
Djankov, S. and Murrell, P. (2000), The Determinants of Enterprise restructuring in
transition: An assessment of the Evidence, The World Bank, Working Paper No. 20942
(September).
Djankov, S. and Murrell, P. (2002), „Enterprise Restructuring in Transition: A
Quantitative Survey‟, Journal of Economic Literature, Volume 40, pp. 739-792.
Djankov, S. and Pohl, G. (1997), The Restructuring of Large Firms in Slovakia, The
World Bank, Policy Research Working Paper, No.1758, Washington D.C.
EBRD (1994-2004), Transition Report, European Bank for Reconstruction and
Development.
Economist Intelligence Unit (EIU) (1991), Bulgaria, Albania-Country Profile 1990-1991.
Economist Intelligence Unit (EIU) (1993-2001), Economist Intelligence Unit, AlbaniaCountry Profile
Fama, F. E. (1980), 'Agency Problems and the Theory of the Firm', Journal of Political
Economy, Volume 88, No.2, pp. 288-307.
Fama, F. E. and Jensen, C. M. (1983a), „Separation of Ownership and Control‟, Journal
of Law and Economics, Volume 26, pp. 301-326 (June).
Frydman, R., Gray, C., Hessel, M. and Rapczynski, A. (1997), Private Ownership and
Corporate Performance: Some Lessons from Transition Economies, Economic Research
Report, New York University.
Grosfeld, I. and Hashi, I. (2003), Mass Privatisation, Corporate Governance and
Endogenous Ownership Structure, The William Davidson Institute, Working Paper No.
596 (July).
Grosfeld, I. and Tressel, T. (2001), Competition and Corporate Governance: Substitutes
or Complement? Evidence from the Warsaw Stock Exchange, CEPR Discussion Paper,
No. 2888.
GTZ (1998), Report on Privatisation Process in Albania 1991-1997, Tirana (August).
Gujarati, D. (2003), Basic Econometrics, Fourth Edition, McGraw-Hill, Boston.
Hashi, I. (1998a), „Employee Ownership and Enterprise Behaviour; Evidence from
Poland‟s Privatisation by Liquidation‟, Russian and East European Finance and Trade,
Volume 34, No.2, pp 58-85.
Hashi, I. and Xhillari, L. (1999), „Privatisation and Transition in Albania‟, Post
Communist Economies, Volume 11, No.1, pp.99-125.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

89

Sfidat e pjesëmarrjes së biznesit vendas në privatizimin e sektorit strategjik

29. Jensen, C.M. and Meckling, H. W. (1976), 'Theory of the Firm: Managerial Behaviour,
Agency Costs and Ownership Structure', Journal of Financial Economics, Volume 3, pp.
305-360.
30. Jones, D.C. and Mygind, N. (2002), „Ownership and Productive Efficiency: Evidence
from Estonia‟, Review of Development Economics, Volume 6, No.2, pp.284-301.
31. Lati, L (2001), The Causes and Consequences of Corporate Restructuring in Albania,
PhD Dissertation, Staffordshire University, 2001.
32. Lavigne, M., (1999), The Economics of Transition; From Socialist Economy to Market
Economy, 2nd ed., ST. Martin‟s Press, INC., New York
33. Megginson, W. L. and Netter, J. M. (2001), „From State to Market: A Survey of
Empirical Studies on Privatisation‟, Journal of Economic Literature, Volume 39, No.2,
pp.321-389 (June).
34. Mema, F. (1998), Privatisation in Albania: Achievements, Failures, and Future, Toena,
Tirana.
35. Mema, F and Koçi, (2002), Mass Privatisation Process and Post Privatisation in Albania,
South and East European Development Centre, Paper presented in the Conference of
Restructuring Stability and Development in South Eastern Europe (April).
36. Ministry of Economy (2004), Annual Report of the Ministry of Economy, Albania,
37. Mygind, N. (1997), The Economic Performance of Employee-Owned Enterprises in the
Baltic Countries, Centre for East European Studies, Working Paper No.6 (May).
38. Shehaj, E. (2006), Ownership and Performance in Privatised firms in Albania, PhD
Dissertation, Staffordshire University, May 2006.
39. Shleifer, A. and Vishny, R. W. (1997), „A Survey of Corporate Governance‟, The
Journal of Finance, Volume 52, No.2, pp. 737-783.
40. Wooldridge M. J. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The
MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

SFIDAT E PJESËMARRJES SË BIZNESIT VENDAS NË
PRIVATIZIMIN E SEKTORIT STRATEGJIK
Prof. Dr. Gjokë ULDEDAJ1 dhe Bardhi SEJDARASI2

Duke iu falenderuar për ftesën në këtë konferencë, më lejoni të përgëzoj fillimisht
organizatorët e saj. Tema e zgjedhur dhe aktualiteti i saj, vendi dhe roli që i keni
rezervuar biznesit vendas, por sidomos edhe ekspertiza, që vjen nga ekspertët e huaj
të nderuar që marrin pjesë në këtë konferecencë, meritojnë të vlerësohen.
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës është e ndjeshme ndaj këtij procesi në
tërësi dhe ndaj privatizimeve strategjike në veçanti. Kjo, jo thjesht se institucioni i
biznesit të Tiranës grupon biznesin elitar të vendit, por edhe për shkak të rritjes së
performancës së këtij biznesi, maturimit të tij dhe rritjes së interesit për investime në
Shqipëri. Në formë të përmbledhur ne do të trajtojmë në këtë material disa çështje
kryesore si:
- “Sektori privat, vendi dhe roli i tij në ekonominë shqiptare”, “Biznesi në shifra,
rritja në vite, bazat e sipermarrjes industriale shqiptare” dhe “Sektori privat dhe
privatizimet strategjike, komentet dhe alternativat që ofron biznesi”
- Edhe pse dominon biznesi i vogël si numër, po rritet numri i bizneseve të mesme
e të mëdha të konsoliduara, si rrjedhojë edhe kontributi i tyre në ekonominë e
vendit
- Eshte rritur shkalla e manaxhimit të ndërmarrjeve, veçanërisht të shoqërive
aksionere, nëpërmjet krijimit të stafeve të kualifikuara, duke krijuar modele të
ndarjes së administrimit të ndërmarrjes nga pronarët e saj
- Eshtë rritur pjesëmarrja e ndërmarrjeve vendase në tenderat publike, duke
konkurruar me sukses dhe duke fituar punë publike të rëndësishme, si rrugë,
ndërtime publike, pajisje teknologjike, logjistike e deri në instalime e
programime te sofistikuara.
- Eshtë rritur nga ana sasiore e cilësore pjesëmarrja e biznesit privat në procesin e
privatizimit të madh dhe strategjik. Kemi përvoja të reja për vendin tonë gjatë
këtij procesi, siç është krijimi i grupimeve për të arritur parametrat dhe financat e
duhura për të fituar një privatizim strategjik
- Një pjesë e biznesit që dikur merrej me veprimtari të mirëfilltë tregtare (importi),
ka bërë investime të rëndësishme në fushën prodhuese, duke hedhur bazat e
sipërmarrjes shqiptare industriale
Biznesi i konsoliduar, ai që respekton dhe zbaton aplikimin korrekt të ligjit, tani
përbën shumicën progresive. Ky biznes është më i ndërgjegjshmi dhe më i
përgjegjshmi; i organizuar në institucionet e biznesit
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Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë
Drejtor i Departamentit të Informacionit dhe Publikimeve
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SEKTORI PRIVAT & PRIVATIZIMI
Komuniteti i biznesit e ka bërë të qartë që do të jetë i pranishëm dhe konkurrues në të
gjitha privatizimet e ardhshme. Ai kërkon vlerësim të drejtë të kapaciteteve të tij,
transparencë, konkurencë të ndershme dhe mospërjashtim. Në filozofinë e
privatizimit ne do të konsideronim edhe sistemin e koncesionit, apo të manaxhimit
privat të shërbimeve publike. Sistemi i koncesionit dhe i manaxhimit privat i lejon
biznesit vendas hapësira më të mëdha, përdorim më afatgjatë të mjeteve financiare,
por edhe një përfitim më afatgjatë për shtetin dhe çlirim të tij nga një sërë
angazhimesh të detyruara publike dhe infrastrukturore. Lipset të bëhet një studim
strategjik mbi konçesionet, duke e ndarë me fusha (bujqësi, turizëm, infrastrukturë,
shërbime publike, energji, komunikim e informim, etj) dhe me prioritete për çdo
fushë. Një gjë e tillë do t‟i japë mundësi biznesit të orientojë drejt studimet, interesat
dhe investimet e tij. Sot në territorin e periferive të qyteteve tona mund të vëresh dy
aspekte: 1)dështimin e ish "Zonave industriale" dhe 2)lulëzimin e "Parqeve të
mirëfillta industriale", si përgjatë autostradës Tiranë - Durrës apo në zona të tjera në
të gjithë vendin
MUNDËSI INVESTIMI NGA BIZNESI VENDAS
Biznesi vendas e sheh ndërtimin e hidrocentraleve vendore si një mundësi të mirë
investimi. Energjia është një investim i sigurtë, pasi kërkesa për të nuk mund të
ndalet ndonjëherë. Procedurat joeficiente DERI TANI për privatizimin e HEC-ve dhe
dhënien e tyre me koncesion e kanë mbajtur në ngërç këtë sektor. Privatizimet
strategjike mbeten proces mjaft i rëndësishëm në dy aspekte.
Së pari, në aspektin financiar, për të sjellë burime shtesë të ardhurash në buxhetin e
shtetit nga shitja e shoqërive, dhe së dyti, çlirimin e energjive, që harxhon
administrata jonë në drejtim të administrimit të kompanive publike. Administrimi i
ndërmarrjeve shtetërore ka lënë gjithmonë për të dëshiruar dhe kjo duket nga ecuria e
tyre, qoftë e shërbimeve që ofrojnë, qoftë edhe ajo financiare, të cilat rezultojnë
shumë problematike. Fqinjët tanë kanë një traditë më të mirë në këtë drejtim, si
Sllovenia, Kroacia, deri edhe në Maqedoni, ku ndërmarrjet publike administrohen me
kritere të mirëfillta të biznesit privat duke arritur të jenë konkurruese në tregjet
rajonale, deri në ato të BE-së e më tej. Privatizimi i mirë është ai kur u jepet disa
subjekteve të mëdha, që kanë në dispozicion fuqinë e duhur financiare, që kapin një
territor tregu të vetëmjaftueshëm për të arritur ekonominë e shkallës. Privatizimet
strategjike në dy vitet e fundit nuk rezultuan të suksesshme sikurse ndodhi me Armon, privatizimi i të cilit u zhvillua jashtë kritereve duke shkelur në mënyrë të dukshme
parimin bazë të konkurrencës bashkë me përparësitë që ofrojnë konkurrentët.
Privatizimet e dështuara duhet të futen që këtë vit në program së bashku me
privatizimin e INSIG-ut, i cili është i vonuar. Ne mendojmë se strategjia e qeverisë
për të vazhduar procesin e privatizimit dhe liberalizimit me hapa të shpejtë, përbën
një strategji shumë adekuate për të garantuar një rritje të shpejtë të ekonomisë së
vendit. Me ligje liberale për konçensionet, ne gjithashtu mirëpresim investimet në
infrastrukturë dhe në sektorin e mineraleve.
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Ritmet e privatizimit, të përshpejtuara apo të ngadalësuara, teorikisht diktohen nga
kushtet konkrete dhe nga synimet politike. Por, parim bazë i privatizimit DUHET të
mbetet rritja e efiktivitetit ekonomik dhe jo ndryshimi i pronarit. Rritjen e
transparencës në fushën e privatizimit dhe të prokurimit të fondeve është shumë e
rëndësishme.
Problemet e zgjidhjes optimale të privatizimit kanë qënë e janë nga problemet më të
debatuara, më të vështira dhe me shtrirje kohore më të gjate, jo vetëm në vendet ishsocialiste, por edhe në vendet e zhvilluara të perëndimit. Ecuria e privatizimit,
shtetëzimeve dhe dështimeve varet objektivat që vihen nga çdo qeveri. Biznesi
shqiptar është i gatshëm të japë kontributin e tij në ecurinë më të mirë të procesit të
privatizimit, përfshirë edhe atë strategjik.

PORTET SHQIPTARE DHE PRIVATIZIMI I SHËRBIMEVE
Prof. Asoc. Dr. Andri KOXHAJ1 dhe Osman METALLA, MBA 2

Ky prezantim ka për qëllim që të japë një pikturë të qartë të porteve shqiptare,
infrastrukturës së tyre, për të vazhduar me prezantimin e shërbimeve në portin e
Durrësit, statusin e tij në lidhje me privatizimin, cilat janë hapat në vazhdim dhe
objektivat finalë të këtij porti. Porti i Durrësit është porti kryesor dhe më i madh në
Shipëri, dhe në të njëjtën kohë është porta e Shqipërisë në korridorin e tetë.
Shqipëria është një vend bregdetar, i cili në perëndim rrethohet nga deri Adriatik dhe
nga deti Jon. Përgjatë bregut janë përkatësisht katër porte:
Porti i Shëngjinit, i cili pozicionohet në pjesën veriore të vendit, 39 milje detare
në veri të portit të Durrësit është një port i vogël, me gjatësi të kufizuar si dhe me
sasi të kufizuar uji, që e bën të pamundur ankorimin e anijeve të mëdha. Ka një
flotë peshkimi në këtë port. Në të ardhmen ky port do të luajë një rol të
rëndësishëm pasi zonat pas këtij porti po zgjerohen si pasojë e investimeve që po
ndodhin në port, si dhe përmirësimve në infrastrukturën rrugore, që e bën këtë
port lehtësisht të aksesueshëm nga çdo destincion i pjesë veriore dhe lindore të
vendit. Ndërtimi i rrugës Durrës, Kukës – Morinë, do të rrisë volumin cargo, që
do përpunohen aty.
Porti i Durrësit – siç u përmend më sipër është porti kryesor dhe më i madh në
Sqipëri. Ky port ka një avantazh në pozitën gjeografike për sa i përket tregut
kombëtar dhe ndërkombëtar. Ne faqet në vazhdim ne do të diskutojmë me detaje
karakteristikat e portit të Durrësit.
Porti i Vlorës – ndodhet në jug të portit të Durrësit dhe konsiderohet si porta e
dytë e korridorit të tetë për Shqipërinë. Është porti i dyte për nga madhësia ne
vend. Aktualisht infrastruktura e këti porti është e varfër dhe ka një program për
të rikonstruktuar portin. Një master plan është përgatitur nga kompania e njohur
GIBB dhe tani Cooperacioni italian po financon 3 fazat e para të zbatimit. Në
këtë port ka trafik njerëzish dhe mallrash.
Porti i Sarandës – Ky port ndodhet në pjesën jugore të bregdetit dhe ndodhet afër
me portin Grek të Korfuzit. Ky port është i përbërë nga porti për pasagjer ose ai
turistik, i cili ndodhet në qytet dhe nga porti i mallrave, i cili është në gjirin e
Limionit, jo larg qytetit. Pas rënies së rregjimit komunist, sektori i porteve në
përgjithësi trashëgoi një infrastrukturë shumë të varfër. Të gjithë fasilitetet ishin
jooperacionale, teknologjia ishte e vjetër, gjithashtu outputi ishte shumë më i
vogël se ai i porteve të tjerë të zonës, duke bërë portin e Durrësit dhe portet e
tjerë jo konkurues ne zonë. Porti nuk ishte i ndarë në terminalë të specializuar
dhe infrastruktura mbështetëse ishte gjithashtu shumë e varfër.
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Pedagog, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Deputet, Kuvendi i Shqipërisë (ish Kapiten i Kapitenerisë së Porteve Shqiptare)
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I ndodhur në këtë situatë sfida më e madhe e sektorit portual ishte të përmirësonte në
përgjithësi situatën e sektorit nëpërmjet:
Përmirësimi i kuadrit ligjor. Tranzicioni nga ekonomi e centralizuar në
ekonomi tregu kerkonte reforma legale për t‟u realizuar.
Privatizimi i shërbimeve – gjithcka në port i përkiste qeverisë dhe të gjithë
shërbimet ishin publike. Kjo kërkonte një strategji privatizimi në mënyrë që
porti të behet më fleksibël dhe konkurrues.
Përmirësimi i infrastrukturës së portit.
Përdorimi i teknologjisë së re.
Rritja e kapacitetit mbajtës të mallit, përmirësimi i sigurisë në port.
Mbrojtja e mjedisit detar nga ndotja.
Për këtë arsye një numër studimesh janë bërë nga agjenci të ndryshme për portin e
Durrësit. Porti i Durrësit ndodhet në pjesën JP të qytetit, 36 km në perëndim të
Tiranës. Autoriteti Portual i Durrësit është një kompani aksionere me 100% të
aksioneve në pronësi të qeverisë. Porti ka 11 skela, hyrje me rrugë dhe shina, me një
zonë detare prej 67 Ha dhe zonë tokësore prej 80 Ha. Gjatësia e kalatave është 2.2
km dhe thellësia e ujit në basen shkon nga 7.5 m deri në 11.5 m, projektet e
ardhshme kërkojnë të rrisin thellësinë e ujit deri në 12.5 m. Sipas këtyre studimeve
një numër projektesh janë vënë në zbatim, duke sjellë si rrjedhojë përmirësimin e
performancës së portit. Mund të përmendim projektin e Bankës Botërore, atë të
programit PHARE, programin e Trade Development Agency si dhe atë të European
Investment Bank. Në faqet e mëposhtme japim disa tregues nga implementimi i
projekteve të financuara nga këto agjenci financiare.
Rrjedhojë e këtyre investimeve si dhe reformave të kryera në portperformanca e
përgjithshme e portit është përmirësuar më mënyrë të dukshme. Ky grafik tregon se
si volumi i mallrave është shtuar nga viti në vit. Vitin e kaluar volumi i pëgjithshëm i
mallrave ka qenë mbi 3.4 milion tonë. Trafiku i pasagjerëve ka pësuar një rritje të
shpejtë dhe veçanërisht viti 2007 është një vit shumë i suksesshëm. Deri tani
treguesit janë shumë optimistë dhe deri në fund të vitit ne presim një shtim te trafikut
të pasagjerëve me 15-17%. Ndërtimi në të ardhmen i terminalit të pasagjerëve do të
kontribuojë jo vetëm në përmirësimin e kushteve, por edhe në një rritje të mëtejshme
të trafikut. Kontenierët janë e ardhmja e portit. Porti filloi të përpunojë kontenierë
vetëm disa vjet më parë dhe në harkun e 15 viteve përpunimi i kontenierëve ka ndjerë
një rritje të fuqishme. Autoriteti Portual është duke punuar në përmirësimin e
performanceës së portit duke patur si qëllim final bërjen e portit modern dhe
konkurrues në zonë, me teknologji dhe pajisje moderne, staf të kualifikuar dhe
shërbime eficente për të bërë të mundur realizimin e rolit të tij si pikë hyrjeje e
Korridorit të 8-të në Shqipëri. Për të aritur këto qëllime portit i duhet:
Përmirësimi i kuadrit ligjor
Privatizimi i shërbimeve për ta bërë portin më konkurrues dhe për të rritur
efiCencën dhe cilësinë e shërbimeve. Privatizimi i shërbimeve dhe terminaleve
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do të kryhet nëpërmjet konkurrimit sipas ligjit të konVensioneve, i miratuar së
fundi nga qeveria shqiptare.
Ndërtimi i terminaleve të reja
Thellimi i kanalit të hyrjes për të bërë të mundur hyrjen e anijeve të mëdha.
Reabilitimi i lidhjeve hekurudhore dhe rrugore, i cili do të lehtësojë shpërndarjen
dhe tranzitimin e mallrave nga porti në destinacione.
Objektivi final i portit sipas studimit të bërë nga Banka Botërore, i titulluar “Port
land Use”, i cili në të njëjtën kohë konsiderohet si Master plan për portin, është të
transformojë portin nga një port shërbimi në një port pronar toke, i cili nënkupton se
gjithë shërbimet dhe pajisjet do të privatizohen dhe toka do të bëhet pronë e portit.
Cila është situata e shërbimeve në port sot? Shërbimet e mëposhtme janë private:
Ngarkim shkartimi (Shërbimi kargo)
Shërbimi i taksave
Pilotimi
Ankorimi i anijeve
Nevojat e anijeve sigurohen nga burime private
Agjenci të ndryshme si, agjenci detare dhe shërbime të tjera të ngjashme janë
private, por në port kryhen edhe shërbime të tjera ende të paprivatizuara, të
cilat ofrohen nga autoriteti portual. Shërbime të tilla janë: Sektori mekanik,
(ose i mirëmbajtjes), Operimi i pajisjeve, Përpunimi i kontenierëve, Qëndra e
trajnimit dhe terminale të ndryshme si ai i pasagjerëve, kargot rifuxho etj.
Aktualisht porti është duke iu nënshtruar një procesi privatizimi në shumicën e
shërbimeve të sipërpërmendura. Për të kryer plotësimin e dokumentacimit të duhur
për privatizmin e këtij sektori dhe shërbimeve, nga ana e Portit është kontraktuar një
Kompani e huaj me eksperiencë. Edhe sektori mekanik është shërbim, i cili po
pregatitet për privatizim. Objektivi i këtij privatizimi është të transferojë ne sektorin
privat, nëpërmjet tenderit, pjesën e mirëmbajtjes dhe riparimeve të portit të Durrësit
nën pronësinë e Qëndrës së Trajnimit të Pajisjeve të Rënda të portit. Qëllimi i
privatizimit është të këtë një Qëndër Trajnimi, e cila do të veprojë nëpermjet
burimeve të sektorit privat, e cila do të pajisë Qëndrën dhe do të sigurojë trajnimin e
stafit manaxhues. Veprimi egzistues ashtu si dhe ndërtimi i një të riu do t‟i
nënshtrohet disa proceseve. Objektivi është transferimi në sektorin privat nëpërmjet
tenderit, i terminalit të kontenierëve, duke përfshirë veprimin e pajisjeve për të rritur
efiçencën e terminalit, ndërtuar me anë të konçensionit (BOT), e ardhmja e terminalit
të kontenierëve.
Në port kryhen edhe të tjera veprime, të cilat nuk janë në fakt nën autoritetin e portit,
por që është e nevojshme të privatizohen si për shembull shërbimi i rimorkiatorëve.
Dilema për t‟u zgjidhur është afati dhe termat e privatizimit, akoma të papërcaktuara
nga qeveria. Porti ka planifikuar të kryejë investime të tjera në infrastrukturë. Së
fundi është mbyllur një tender për ndërtimin e terminalin e ri të pasagjerëve. Ky
terminal do të financohet nga një kredi e dhënë nga EIB dhe EIBRD. Nje terminal i ri
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multimodal kontenierësh është planifikuar të ndërtohet në pjesën perëndimore të
portit. Terminalet për mallrat rifuxho si mineral e kokërizuara dhe terminalet e
çimentos (si rrjedhojë e disa investimeve shumë serioze në industrinë e çimentos
aprovuar së fundi nga qeveria jonë ). Porti është duke menduar të vazhdojë me këtë
infrastrukturë investimesh nëpërmjet aplikimit të konçensioneve dhe bashkëpunimit
me sektorin publik dhe privat. Një shembull i mirë i ndërtimit të një porti me anë të
konçensioneve është ai i portit të karburanteve, i sapombaruar në Porto Romano (10
milje ne veri te Durrësit), i cili është ndërtuar nëpërmjet konçensionit. Porti është
optimist në realizimin e gjithë këtyre reformave drejt privatizimit, me qëllim arritjen
e objektivit final të tij, shndërimin në një port pronar toke.
Faleminderit për vëmendjen!

PRIVATIZIMI I “ARMO” - NJË INVESTIM I MUNDSHËM NË
SHQIPËRI
Rezart FERZAJ1 dhe Dr. Albert QARRI2

Situata aktuale në sektorin e naftës dhe të gazit
Furnizimi i ekonomisë me nënprodukte nafte dhe gazi realizohet nga prodhimi
vendas dhe importi. Megjithëse prodhimi vendas i nënprodukteve të naftës e gazit
plotëson rreth 37-38% të nevojave të ekonomisë, ai luan një rol të rëndësishëm jo
vetëm për vendosjen e ekuilibrave të drejta në furnizimin e sektorëve, por dhe për të
ndikuar që luhatjet e çmimeve të mos dalin jashtë kontrollit. Në këto kushte shteti, ka
stimuluar vazhdimisht rritjen e prodhimit nga shoqëritë “Albpetrol Sh.a.” dhe
“ARMO Sh.a.” duke mbështetur dhe reformat e marra për rritjen e efektivitetit të
tyre. Kompania ARMO SHA është krijuar në vitin 1999 me kapital 100% shtetëror.
Është e vetmja kompani, që kryen përpunimin e naftës në Shqipëri nëpërmjet dy
rafinerive: rafineria Ballsh dhe rafineria Fier Kompania përpunon naftën e nxjerrë në
vend nga kompanitë: Albpertrol (me kapital 100% shtetëror), Bankers Petroleum
Albania dhe Streampetroleum. Organigrama e kompanisë paraqitet në vijim:
Kompania Shqiptare e Rafinerimit dhe
Shitjes së Naftës - ARMO
Prodhimi
Uzina e Përpunimit të
Thellë të Naftës në Ballsh

Marketingu
Filiali i Eksport - Importit
të karburabteve

Rafineria në Fier
TEC në Ballsh

Degët e shitjes së
karburanteve

Qendra Shkencore e Kimi
Përpunimit në Kuçovë

Rafinimi i naftës brut dhe marketingu i nënprodukteve të saj
Sektori i rafinerisë edhe gjatë vitit 2006 ka vazhduar të përballet me vështirësi të
mëdha si pasojë e teknologjisë së vjetër, si dhe mungesës së një sistemi modern për
operacionet e punës, për mirëmbajtjen e sistemit të kontrollit etj. Ky sektor gjithashtu
ka patur probleme serioze në mungesën e kontrollit të ndotjeve mjedisore. Cilësia e
prodhimit të produkteve vazhdon të jetë jo konkurruese me ato të tregut
ndërkombëtar, me përjashtim të diezelit, vajgurit dhe bitumit, të cilët kanë një afërsi
1
2

Nëndrejtor i përgjithshëm, ARMO Sh.A.
Pedagog, Fakulteti I Tiregtisë, Universiteti i Vlorës
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me këto standarde. Përpunimi i naftës të prodhuar në vend bëhet në dy uzina: Uzina e
Përpunimit të Thellë të Naftës (KPTHN) Ballsh dhe Uzina e Përpunimit Naftës
(UPN) Fier, të cilat administrohen nga shoqëria me kapital shtetëror “ARMO” Sh.a.
Këto rafineri për mungesë të lëndës së parë dhe gjendjes teknike të amortizuar të
tyre, punojnë me një kapacitet pune deri në 30%.
Figura 1. Përpunimi i naftës bruto dhe prodhimi i gazoilit për periudhën 1997-2006
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Bur
imi: ARMO
Në të dy rafineritë gjatë vitit 2006 janë përpunuar 472 490 ton naftë bruto dhe
shoqëria “ARMO” Sh.a. (Fig. 7). “ARMO” Sh.a. për vitin 2006 ka realizuar një fitim
neto prej 1.889 milion lekë. Gjatë vitit 2006 jo e gjithë sasia e naftës bruto të
prodhuar në vend është përpunuar në rafineritë e “ARMO” Sh.a., pasi kompania
kanadeze “Bankers Petroleum Albanaia” Ltd. ka eksportuar një sasi të naftës bruto
prej 67.100 ton. Pra, ARMO mbështet prodhimin e vet në dy rafineri. E para dhe më
kryesorja është Rafineria në Ballsh, që është vënë në shfrytëzim në vitin 1978 dhe ka
kapacitetin prodhues maksimal 1 milion tonë në vit. Kapacitetet përpunuese
maksimale vjetore të impianteve të saj janë:
–
Distilim atmosferik
1,000,000 ton
–
Koksikifikim i vonuar
75,000 ton
–
Prodhim hidrogjeni
50,000 ton
–
Hidropastim i produkteve të bardha
800,000 ton
–
Reformingu katalitik
150,000 ton
–
Pastrimi i gazrave dhe prodhim i squfurit
• Gaz i thatë
59,000 ton
• Gaz i lëngët
28,000 ton
• Prodhim squfuri
18,000 ton
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Ndërsa kapacitetet depozituese të uzinës së Ballshit janë:
– Naftë brut
50,000 ton
– Gjysëm produkte
70,000 ton
– Produkte të gatshme
57.000 ton
– Vajra bazë dhe ½ produkte
30,000 ton
Rafineria e dytë është ajo e Fierit, e cila është vënë në shfrytëzim në vitin 1976 duke
patur për destinacion kryesor prodhimin e mazutit për TEC-in e Fierit. Kapaciteti
përpunues i saj është 500,000 ton në vit. Struktura e nënprodukteve të saj për 100
tonë naftë brut është: Mazut & bitum
70%, Gazoil 20%, Benzinë 7% dhe Lëndë
djegëse 2%.
Gjithashtu kompania ka si pjesë përbërëse të saj edhe TEC-in në Ballsh, TEC, i cili
është vënë në punë në vitin 1977 dhë është i përbërë nga 4 kaldaja me kapacitet 120
ton/orë, 2 turbogjeneratorë 12.5 më secili dhe reparti kimik i trajtimit të ujrave.
Aktualisht ky TEC furnizon rafinerinë në Ballsh me avull teknologjik dhe ujë
industrial. Një tjetër njësi e “ARMO”s është edhe qendra shkencore e kimi
përpunimit në Kuçovë, e cila është krijuar në 1936 dhe është e licensuar për kryerjen
e 145 lloj analizash. Kjo qendër punon me metodat: STASH, ASTM, EN, UNI dhe
GOST.
Tregu, degët dhe kapacitetet e shitjes
Në tregun e brendshëm “ARMO” zë 22-25% të tregut të karburanteve. Avantazh i
“ARMO”s është se ajo ka një rrjet shitje me shumicë prej 10 degësh të shpërndarë në
të gjithë territorin e vendit. Degët dhe kapacitet stokuese të tyre janë si në vijim:
• Fieri
5,700 ton
• Lushnja
2,300 ton
• Tirana
3,200 ton
• Elbasani
2,000 ton
• Durrësi
1,000 ton
• Shkodër
2,600 ton
• Laç
2,750 ton
• Pogradeci
2,000 ton
• Gjirokastra
1,500 ton
• Saranda
1,000 ton
Në vitin 2006 janë importuar rreth 501,500 tonë nënprodukte nafte, ndërkohë që në
vitin 2005 janë importuar 380,192 tonë, ndërsa “ARMO” Sh.a. ka tregtuar 477,565
tonë nënprodukte nafte, ndërkohë që në vitin 2005 ARMO ka tregtuar 434,972 tonë
nënprodukte të naftës. Grafiku në vijim jep ecurinë e shitjeve në tonë të produkteve
kryesore të ARMO në periudhën 1999-2006
Ristrukturimi dhe privatizimi
Në kuadër të ristrukturimit të shoqërisë “Armo” Sh.a, u përgatit projektvendimi
përkatës, (i miratuar me VKM Nr. 29, datë 24.01.2007), i cili parashikon ndarjen e
pikave të tregtimit me pakicë me synim privatizimin e tyre, të ndara nga ARMO. Ky
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vendim autorizon shoqërinë ARMO Sh.a, të bëjë ndarjen e aseteve fikse dhe të
llogarive financiare, që lidhen me veprimtarinë e pikave të tregtimit me pakicë.
Nëpërmjet kësaj ndarjeje synohet që nëpërmjet privatizimit veçmas të pikave të
tregtimit me pakicë, të maksimizohet vlera e tyre në kushtet e një tregu të
liberalizuar. Gjithashtu, parashikohet që pikat e tregtimit me pakicë të privatizohen
të veçuara, në përputhje me nenet 22 dhe 23 të Ligjit Nr. 7512, datë 10.8.1991 “Për
sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë, të veprimtarive
private të pavarura dhe privatizimit”, i ndryshuar, si dhe aktet nenligjore në zbatim të
tij. Shoqëria anonime “ARMO” Sh.a. do të ruajë të gjitha të drejtat mbi asetet, që i
përgjigjen aktivitetit të pikave të tregtimit me pakicë, të cilat do të operojnë në
kuadër të “Armo” sh.a, deri në momentin e privatizimit të tyre.

MILION LEK
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Është përzgjedhur shoqëria e konsulencës “Patton Boggs” dhe deri në fund të muajit
tetor 2007 do realizohet përgatitja e dokumentacionit me informacionin e nevojshëm
për investitorët të cilët do të shfaqin interes dhe janë potencialisht të mundshëm që të
marrin pjesë në privatizimin e kompanisë.
Strukturimi i Privatizimit Me Qëllim Që Të Jetë Në Përputhje Me Ligjet
Përkatëse Shqiptare Për Privatizimin.
Së bashku me këshillën e dhënë nga këshilli ynë lokal juridik dhe të bazuara në
konsultat tona me zyrtarët e METE-s dhe me zyrtarë të tjerë të Qeverisë Shqiptare,
ne donim të siguronim se procesi i privatizimit që kemi rekomanduar të jetë në
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përputhje me legjislacionin në Shqipëri. Në atë lidhje, ne dhe këshilltarët tanë vendas
jemi tashme të sigurt që procedurat që në propozojnë këtu janë consistente me Ligjin
e Privatizimit në Shqipëri ose secilin nga ligjet e tjera.
Dy ligje kryesore kanë shërbyer si një pike nisje në vlerësimin e konformitetit. Ligji
nr. 8306, datë 14.03.1998 “Mbi Strategjinë e Privatizimit të Sektorëve me Rëndësi të
Veçantë” (“Ligji nr. 8306”), përshkruan në dispozitat e tij rëndësinë e veçantë që
kanë sektori i Naftës dhe Gazit në ekonominë Shqiptare: në mënyrë të veçantë
përmendet ARMO në kontekstin e një rëndësie të veçantë ekonomike.
Ligji nr. 8306 thekson më tej se gjatë procesit të privatizimit (i) formën dhe
strukturën e formulën e privatizimit; (ii) përkufizimi i Investitorit Strategjik; (iii)
masat që do të merren dhe përballen me problemet sociale që rrjedhin nga procesi i
privatizimit të ARMO-s (i.e. mbledhja e vonesave dhe trajtimin e tyre ligjor
financiar) do të përkufizohen në akte të tjera ligjore dhe nën ligjore. Së dyti, Ligji nr.
9117, datë 24.07.2003 “Mbi përcaktimin e formës dhe strukturës së formulës së
Privatizimit të ARMO Sh.A., Fier” vendos, në Artikullin 2, dy opsione për
privatizimin e ARMO-s: (i) transferimin e të drejtave të pronësisë të aksioneve të
kapitalit të kompanisë te palët e treta, nëpërmjet formave të përcaktuara në këtë Ligj;
dhe (ii) transferimin e të drejtave të përdorimit dhe zhvillimit të aktiveve të
Kompanisë përmes Koncesionit. Krahas këtyre dy ligjeve të rëndësishme dhe
përcaktuese, ka edhe disa ligje të tjera dhe vendime të agjencisë të cilat ndikojnë në
procesin e privatizimit të si dhe në vlerën e veprimeve të Kompanisë3.
Aktivet e ARMO-s të përfshira në Privatizim
Ky Raport dhe vlerësimet paraprake të ARMO-s të kufizuara këtu supozojnë se pikat
e mëposhtme janë aktivet dhe aktivitetet operuese të ARMO-s:
1. Dy rafineritë operuese:
a. Rafineria e Ballshit;
b. Rafineria e Fierit;

3

Gjithashtu, këshilltari lokal ligjor sugjeron disa amendamente legjislative. Në mënyrë të
veçantë, ata propozojnë amendamentin e legjislacionit Shqiptar mbi Privatizimin e ARMO-s
në lidhje me; (i) ristrukturimin e punësimit, (ii) kompensimin e pronarëve të mëparshëm të
tokës ku janë të vendosura aktivet. Në lidhje me ristrukturimin e punësimit ne propozojmë
mendime ligjore dhe nënligjore që sigurojnë ristrukturim të punësimit, përmes zvogëlimit të
numrit të punonjësve përpara privatizimit, dhe kompensimit të tyre nga Shteti Shqiptar. Ky
ndryshim ka mundësi që të tërheqë më shumë Investitorë që të marrin pjesë në proces. Në
lidhje me kompensimin e ish-pronarëve të tokës, ne do të propozojmë se Këshilli I Ministrave
duhet që të nxjerrë një Vendim që specifikon numrin e saktë të personave / familjeve (listë të
detajuar) që do të kompensohen, formulën e shpërndarjes së aksioneve dhe një periudhën
kohore. Kështu, blerësi potencial do të kishte një pikturë të qartë mbi detyrimet e mbetura të
Kompanisë.
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2. Depozitimi dhe aktivitetet e shumicës së marketingut të kryera përmes rrjetit
të 11 depozitave të degëve të shpërndarjes të ARMO-s, të vendosura në pikat
logjistike në Shqipëri.
3. Terminali i vendosur në Portin e Vlorës.
4. Qendra shkencore mbi procedimin kimik të vendosur në Kuçovë.
Rafineria e Ballshit u ndërtua në vitin 1978, me kapacitet 1,000,000 ton në vit.
Rafineria është e vendosur rreth 140 km larg nga Tirana dhe rreth 70 km larg nga
Porti i Vlorës. Nafta e papërpunuar merret përmes sistemit vendas të mbledhjes së
naftës së papërpunuar dhe shpërndahet në pesë depozita të naftës së papërpunuar.
E vendosur të jetë pranë rafinerisë është kompleksi i gjenerimit termo-elektrik
(“TEC-i i Ballshit”). Kjo fabrikë është përdorur për të furnizuar energji, avull dhe ujë
industrial për rafinerinë. “TEC-i i Ballshit” ka paisjet e mëposhtme të mëdha:
o Katër kazanë avulli me kapacitet 129 ton/orë;
o Dy gjeneratorë turbo secili me kapacitet të instaluar 12.5 MË;
o Fabrika Trajtimit të Kimikateve dhe të Ujit
Që prej vitit 1996, TEC-i i Ballshit nuk ka prodhuar energji si pasojë e pakësimit të
presioneve të vlerësimit të kazanëve që rezulton (korrozion në fuçinë e kazanit). Dy
gjeneratorët turbo janë akoma në situ dhe raportohen si në një kusht operacional.
Aktualisht vetëm dy kazanë janë operative dhe punojnë me kapacitet të reduktuar
(afërsit 50% të asaj të hartuar) si pasojë e kërkesë së rafinerisë. Elektricitetit
aktualisht i ofrohet rafinerisë nga rrjeti kombëtar i KESH-it. Rafineria e Fierit u
ndërtua në 1967 me një kapacitet teorik prej 500,000 ton në vit. Rafineria është një
projekt Shqiptar dhe është e pozicionuar afërsisht 40 km larg nga Porti i Vlorës, 110
km nga Tirana dhe 30 km nga rafineria e Ballshit. Rafineria ka një projekt të thjeshtë
dhe ka proceset çelës:
Njësinë atmosferike dhe të vakumit dhe njësinë e distilimit
Njësia e bitumit
Shërbimet
Depozitat
Mënjanimi i çdo njërit nga kategoritë e sipërpërmendura të aktivieve ose përfshirja e
aktiveve të cilat nuk janë informuar akoma mund të kenë një ndikim material mbi
vlerësimin e Kompanisë dhe mekanizmit të procesit të Privatizimit. Duhet ti jepet
njoftim Skuadrës së Privatizimit nësë ka ndryshime në kuptimin e palëve mbi të cilat
aktivet e ARMO-s duhet të përfshihen në Privatizim.
Literatura
1.
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Të dhëna të ARMO SHA
Raporti vjetor, METE, 2006
3. Raporti i privatizimit “Patton boggs”, Tetor 2007

ALBETELECOM DOMOSDOSHMËRIA E PRIVATIZIMIT
PRIORITET PËR ZHVILLIMIN E TIJ
Prof. Asoc. Dr. Liljana ELMAZI 1 dhe Dr. Vjollca HYSI2

Hyrje
Albtelecom si një operator i vetëm i telefonisë fikse që operon në Shqipëri ka një
histori të hershme. Fillimet e tij nisin që në vitin 1912 me Qeverinë e përkohëshme të
Ismail Qemalit, ku dhe data 5 Dhjetor daton si dita e Postë – Telegrafisë Shqiptare.
Në këtë periudhë mungonte çdo lloj infrastrukture dhe ecuritë e mëtejshme të
zhvillimit i gjejmë pas viteve „20 ku u vendosën shërbimet e ndërlidhjes për
plotësimin e nevojave të Qeverisë dhe konsullatave të huaja që vepronin në vend. Në
vitin 1930 në Tiranë instalohet centrali i parë me 150 numra. Në vitin 1938 në
Shqipëri kishte 65 zyra PTT dhe po në këtë vit instalohet radiostacioni që lidhte
Romën me Tiranën.
Në vitin 1947 instalohet në Tiranë centrali i parë automatik me 800 numra më pas
ecuria në këtë fushë ishte e ngadaltë dhe centralet e para dixhitale u instaluan pas
viteve 1990. Në vitin 1992 kapaciteti i rrjetit ishte 46000 numra ky rrjet u rrit me
ritme më të shpejta pas kësaj periudhe duke arritur deri në 300 000 numra.
Megjithatë mund të themi se penetrimi i telefonisë fikse në Shqipëri ngelet në nivelet
më të ulta në Evropë duke mos i‟u përgjigjur kërkesave të tregut dhe të kohës.
Etapat e privatizimit
Albtelecom gjithnjë ka qenë operator i vetëm i telefonisë fikse që operon në Shqipëri.
Hapat e para për privatizimin kanë nisur që në vitin 2001, më pas ato u ndërprenë për
një periudhë 4 vjeçare për tu finalizuar në muajin Maj të vitit 2005, por që nuk u
ratifikua nga Kuvendi i Shqipërisë. Kuvendi i dalë nga zgjedhjet e vitit 2005 e
ratifikoi procesin dhe kërkoi një proces të investigimit të kontratës dhe pas
rinegocimit kontrata u nënshkrua në Qershor të 2007 me kompaninë turke Calik
Energji. Në korrik të po këtij viti u bë dhe ratifikimi i saj në Kuvend. Në muajin
Tetor të 2007 kompania Turke filloi të ushtrojë aktivitetin e saj në Albtelekom duke
zoteruar 76% të aksioneve.






1
2

Shërbimet që ofron Albtelecom
Shërbimin telefonik lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar
Vas (value Added Service), shërbim me vlerë të shtuar, call center
Shërbime interneti dhe dial-up
Karta telefonike të parapaguara (Prepaid phone cards)
Linja analoge dhe dixhitale me qera (lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare)
Shërbime interkonjeksioni për operatorët e licensuar

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Zvendëës Drejtore, Albletecom, Dega e Tiranës
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Domosdoshmëria e privatizimit të Albtelecom-it
Privatizimit i të vetmit operator të telefonisë fikse, Albtelecom-it ishte një proces i
nevojshëm për disa arsye:
 Pas viteve 2000 vihet re një rënie e treguesve tekniko ekonomik.
 Keqmanaxhimi i kompanisë
 Mospërdorimi me efektivitet i të ardhurave të kompanisë
 Mungesa e investimeve (mënyra më e mirë e tërheqjes së investimeve ishte
privatizimi i kompanisë)
 Mungesa e efiçensës së kompanisë që vinte si rezultat i:
 Organikave të fryra të numrit të punonjësve
 Listat e gjata të pritjes për të marrë një numër telefoni (në veçanti për
zona me dendësi të madhe të popullsisë).
 Defektet e tejzgjatura teknike
 Mungesa e një ristrukturimi modernë dhe komercialë të kompanisë.
Cilat do të jenë anët pozitive të privatizimit
 Zbatimi urgjent i rrjetit “Eagle Mobile”. Kështu futja e operatorit të tretë do
të eleminojë regjimin e pastër duopol të dy kompanive AMC dhe Vodafon.
 Do të përmirsojë manaxhimin e kompanisë në kushtet e një tregu
konkurencial të liberalizuar duke përcaktuar qartë objektivat afat shkurtër
dhe afat mesëm.
 Do të ketë një rritje të kapaciteteve telefonike gjë që do të sjellë (në veçanti
për Tiranën) një shtim në plotësimin e nevojave për telefoni fikse.
 Do të rrisë dhe përmirësojë shërbimet e reja (ISDN ADSL Dial-up etj)me
çmime konkuruese në treg.
 Do të ndryshojë në përmirsimin e të gjitha marrëdhënieve të kompanisë me
operatorët e tjerë që operojnë në Shqipëri.
 Privatizimi i Albtelekom-it do të sjellë rritjen e konkurencës në tregun e
telefonisë celulare.
 Përmirsimin e shërbimit dhe konkurencën në tregun e telefonisë fikse.
 Albtelecom do të vlerësojë burimet njerëzore si një nga asetet më të
rëndësishme ku çdo njëri do të kontribuojë për rritjen dhe zhvillimin e
kompanisë.
 Privatizimi do të rrisë kredibilitetin dhe transparencën si dhe do të bëjë të
mundur përmirësimin e tyre duke njohur vlerat dhe potencialet ekzistuese
dhe ato të reja.
 Klienti do të jetë qendra e vëmendjes. Ai do të mbetet burimi i të ardhurave
dhe thelbi i shërbimit.
Më poshtë po paraqesim një përmbledhje të treguesve kryesor për vitet 2001 - 2006
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Treguesit kryesor në vitet 2001-2006

Emërtimi

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Të ardhurat

13,496,391

13,898,928

12,308,028

12,860,013

13,186,111

12,505,684

Shpenzimet

10,798,003

13,788,913

11,769,181

10,760,449

10,991,944

10,566,799

2,698,388

110,015

538,847

2,099,564

2,194,167

1,938,885

Fitimi

Albtelecom mbetet ende monopol në tregun e telefonisë fikse si dhe në një sërë
shërbimesh të tjera. Zhvillimi i mëtejshëm i tij do të ndikojë pozitivisht duke shtuar
në treg një operator të fuqishëm konkurencial e potencial. Mendojmë se në të
ardhmen do të mund të flasim më konkretisht dhe me gjuhën e shifrave se cilat do të
jenë rezultatet e privatizimit të Albtelecom-it.

EKSPERIENCA E PRIVATIZIMIT TË HOTEL TIRANA
INTERNACIONAL: SUKSESI I PAS-PRIVATIZIMIT
Koço KOËKDHIMA1

Të nderuar zonja dhe zotrinj,
Së pari falenderoj ASET, i cili më dha mundësinë që të shpalos mendimet e mija për
mundësinë dhe avantazhet e pjesëmarrjes së biznesit vendas në privatizimin
strategjik si dhe për të paraqitur eksperiencën time në këtë fushë. Nisur nga ftesa e
marrë do të desha t‟ju flisja edhe diçka më tepër lidhur me privatizimin ose më mirë
të themi blerjen e këtij hoteli ku ne po zhvillojmë këtë aktivitet. E them këtë sepse ky
hotel ishte privatizuar më parë. Natyrshëm që mendimet e mija janë mendime të një
personi që është në pozicionin drejtues në këtë kompani. Nuk po ndalem në
historikun e ndërtimit dhe të manaxhimit të Hotel Tirana International në periudhën
përpara vitit 1990 sepse manaxhimi në kushtet e një ekonomie të centralizuar ka
rregulla dhe vështirësi kejt të tjera nga manaxhimi në kushtet e ekonomisë së tregut
të lirë.
Le ta ndajmë manaxhimin e HOTEL TIRANA INTERNATIONAL sipas periudhave
kur ky hotel ishte në pronësi dhe manaxhim të subjekteve të ndryshme. Në vitet para
të tanzicionit hoteli vazhdoi të manaxhohej nga pronari shtet dhe të kishte probleme
të theksuara manaxhimi dhe probleme financiare. Pas privatizimit struktura e
pronësis së HOTEL TIRANA INTERNATIONAL ishte EBRD dhe shteti. Nuk kam
të drejt të vlerësoj manaxhimin e hotelit në këtë periudhë por dua të theksoj se në
këtë periudhë regjistroi 1 milion Euro humbje në vit, gjë e cila i jep kujtëdo të drejtën
të nxjer konkluzionin se gjërat nuk kanë ecur mirë dhe duhej ndryshim rënjësor. Kur
hoteli u ble nga biznesmenët shqiptarë shifrat flasin për një manaxhim të sukseshëm
të hoteit dhe për aftësitë dhe intuitën manaxheriale të pronarëve dhe të stafit drejtues
të zgjedhur prej tyre.
Kështu, në vitin e parë pas „privatizimit“ (2004) kompania regjistroi një fitim 0.4
milion Euro. Në vitin e dytë (2005) fitimi u rrit në 0.6 milion Euro ndërsa në vitin
2006, që është viti më i suksesëshmi kompania regjistroi një fitim 1.5 milion Euro.
Ne e konsiderojmë një sukses të admirueshëm arritjen e kësaj norme fitimi në një
periudhë të shkurtër, por gjithashtu na duhet të theksojmë se kjo gjë nuk ka qenë e
lehtë dhe ka kaluar përmes zgjidhjes së një serë problemesh.
Menjëherë sapo morëm të drjtën e manxhimit të hotelit ne caktuam një manaxher të
huaj, duke besuar se eksperienca dhe „know how“ i të huajve do të ishte një garanci
për të arritur shpejt rezultatet dhe objektivat e dëshiruara. Por mendojmë se suksesi
më i madh ka ardhur pasi ne caktuam në drejtim një manaxher shqiptar z. Isuf Ferra,
manaxher që me punën e tij të shkëlqyer e ka sjell manaxhimin e hoteit në nivelin që
është sot. U ndjeva vërtet i kënaqur kur edhe nga organizatorët e kësaj konference
dëgjova fjalët më të mira për asistencën e dhënë dhe organizimin shumë të mirë të
1

Biznesmen, Pronar i kompanisë “2K Grup”
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punës, gjë që mbështet realizimin e kësaj konference në nivelin më të mirë. Mendoj
që një nga problemet më të mëdha që kemi kaluar dhe që në disa raste të ralla ende e
kemi është fakti se për shkak të numrit të madh të aksionerëve kemi qenë të detyruar
shpesh të kapëcejmë problemin e vësHotel Tirana Internationalrë të arritjes „së
unitetit“ të vendimmarrjes. Por, këtë problem e kemi zgjidhur duke shpenzuar më
shumë kohë në debate dhe duke analizuar mundësitë si në anët e tyre pozitive dhe në
anët negative. Natyrshëm që gjërat janë sheshuar duke bindur njeri tjetrin dhe duke
vendosur me mirkuptim dhe me shumicë votash.
Ishte e natyrshme që për të arritur suksesin ne duhet të realizonim një proces
rinovimi dhe zgjerimi të kapaciteteve me qëllim që HOTEL TIRANA
INTERNATIONAL në periushën e këtij manaxhimi të ri të kishte sukses jo vetëm
bazuar në burimet njerëzore por edhe në investimin e bërë për të qenë me të vërtet
një mjedis atraktv dhe i përshatshëm në të gjithë gamën e aktiviteteve të veta. Pra më
duhet të theksoj se pjesëmarrja e sipërmarrësve vendas në privatizimin e ri ose
riprivatizmin e HOTEL TIRANA INTERNATIONAL u bë e mundur sepse
privatzimi i parë i bërë nga një kompani e huaj në përgjithësi paraqiti një shembul të
keqmanaxhimit. Nuk e theksoj këtë fakt se privatizimi nga të huajt sjell gjithnjë një
manaxhim të keq, por sepse ky është një rast i një manaxhimi të keq. Në konceptet e
mija të biznesit nuk ka asnjë lidhje midis manaxhimit të suksesëshëm dhe qenjes së
pronarëve (në rastin tonë privatizuesve) vendas apo të huaj.
Tashmë le të ndaj me ju disa mendime të tjera për ekonominë e vendit tonë, mendime
dhe fakte që kanë të bëjnë me privatizimin dhe manaxhimin. Dua të theksoj një fakt
shumë domethënës, faktin se ne kemi një ekonomi që le të themi nuk eksportojmë
asgje, por nga ana tjetër i importojmë të gjitha, duke përfshirë dhe ushqimin. Pra,
niveli prodhimit vendas, krahasuar me mundësitë që ne kemi për të prodhuar, është
një një nivel që lë shumë për të dëshiruar dhe kjo ka një ndikim të madh në
zhvillimin ekonomik të vendit. Ne jemi i vetmi vend që kemi hequr doganat dhe
çështë më e keqja e kemi festuar këtë hap pa pasur parasysh që ne jemi një vend më
tepër importues se eksportues (për të mos thënë që jemi vetëm importues). Shpesh
flitet dhe shkruhet për integrimin në BE. Në jetën dhe punën time, në njetën dhe
punën e një biznesmeni shqiptar, unë nuk e kuptoj çdo të thotë ky lloj integrimi në
BE. A jemi në fazë integrimi apo jemi dhe duam të mbetemi thjeshtë shtojca?
Unë e shohë mjaft të rëndësishëm debatin rreth privatizimit strategjik. Privatizimi i
sektorëve strategjik është një proçes që po sjell dhe do të sjell gjëra pozitive në
ekonominë e Shqipërisë, por mënyra se si po kryhet, metodologji që po ndiqet ngjan
si një lloj konçesioni për propozime të pakërkuara. E them këtë se në se do të
vazhdojnë që privatzimin stategjik do ta shikojmë si një proces pa konkurrencë dhe
pa pjesëmarrjen dhe konkurencën e biznesit vendas athere: cënohet barazia mes
subjekteve të huaja dhe vendase, reduktohet të ardhurat që buxheti mund të fitojë në
të vërtetë në se procesi do të ishte më i hapur dhe më konkurues, ndikohet në mënyrë
subjective në kufizimin e lirisë për aktorët e tjerë pjesmarrës në treg.
Dua ta mbyll duke theksuar se është mjaft e rëndësishme që në procesin e
privatizimit strategjik, për bizneset vendase, të rritura dhe fuqizuara mjaftueshëm në
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këtë periudhë, nuk duhet të ndiqet një politikë diskriminuese. Gjithashtu kushdo
duhet ta kuptojë mjaft mirë se ne nuk kërkojmë një politikë favorizuese por barazi,
transparencë dhe konkurencë të ndershme. Le të fitoj më i miri sepse vetëm kështu
procesi është i suksesshëm dhe zhvillimi ekonomik dhe integrimi ecin përpara. Nuk
dua ta pranoj por me të vërtet më habit fakti dhe nuk e spjegoj dot pse politika
shqiptare nuk i do dhe nuk i pranon sipërmarrësit lokal në këtë proces të
rëndësishëm.

KOMBINATI I ÇELIKUT TË ELBASANIT: NDIKIMI I
POLITIKAVE QEVERITARE MBI ZHVILLIMIN E
MËTEJSHËM SI PASOJË E PRIVATIZIMIT
Dr. Zeki KAYA1

HISTORIA
Kombinati i Çelikut të Elbasanit e ka zanafillën si një prodhues çeliku dhe përzierje
çeliku gjatë viteve 1970 si një rezultat i bashkëpunim midis Kinës dhe Shqipërisë.
Mineralet që përmbajnë hekur-nikel nga minierat e Përrenjasit dhe Guri-Kuq janë
përdorur pjesërisht për të prodhuar hekur në furrnaltat e shkrirjes dhe pjesërisht për të
prodhuar përzierje ferronikeli. Një çelik i cilësisë së lartë nuk u prodhuar asnjëherë
për shkak të përqindjes së lartë të krom në metal. Ai ka qenë një nga punëdhënësit
më të mëdhenj me reth 12,000 punonjës gjatë kohës së komunizmit dhe nuk ka qenë
asnjëherë një kombinat efikas. Në mënyrë natyrale, zhvillimet globale patën impakt
negativ mbi prodhimin e çelikut në Elbasan dhe në fillim të viteve 1990 me
tranzicionin në ekonominë e tregut; prodhimi arriti drejt ndalimit. Lufta civile e vitit
1997 shkaktoi dëm të mjaftueshëm që në fund e bëri privatizimin një detyrim pasi
fabrikat ishin lënë mbrapa zhvillimeve ndërkombëtare.
PRIVATIZIMI NË VITIN 1999
Investitori turk Kurum negocioi me qeverinë një nga privatizimet më të hershme në
fushën e industrisë në vend. Negociatat mbi privatizimin nuk ishin asnjëherë të lehta
për Elbasanin pasi konfliktet rajonale, veçanërisht ai i luftës të Kosovës, thelluan më
tej paqartësinë në rajon. Privatizimi i llojit me enfiteoze, i cili parashikon që
investitori ti paguaj shtetit çdo muaj një qira, ndërsa shteti vazhdon ta zotëroj pronën
dhe investime të reja do ti përkasin investitorit ose enfiteoze marresit, siç e quajnë
ata. Kjo ishte me sa duket një mënyrë praktike e privatizimit, pasi kishte paqartësi me
të drejtat e pronësisë përveç risqeve politike dhe të tregut. Në të vërtetë ishte një
privatizim i arsyeshëm brenda kontekstit të ligjeve dhe regullave të disponueshme
gjatë asaj kohe. Megjithatë, kontrata, që përmbante deri në 22 nene u hartua në një
mënyrë që nuk mund të adresonte zhvillimet e mëvonshme. Me kalimin e kohës
tregu u bë tërheqës dhe ky lloj privatizimi solli më tej pengesa të ashpra ndaj rritjes
dhe konkurencës pasi kontrata nuk kishte shprehur me fjalë kushtet që duhet ti
sigurojnë investitorit avantazhet dhe lirinë për të realizuar një privatizim të plotë.
INVESTIMET MË TË RËNDËSISHME QË PREJ PRIVATIZIMIT
Investitori, Kurum, premtoi në kontratë të investonte deri në 6 milion USD së bashku
me minimalisht 500 vende pune gjatë katër viteve të para të privatizimit. Sektori i
ndërtimit përjetoi rritje masive gjatë viteve të para të privatizimit që rritën kërkesën
për shufra përforcimi i cili ishte produkti kryesor i Çelikut të Elbasanit. Kjo situatë
nxiti zhvillimet në kombinat po ashtu dhe investitorin për të investuar më shumë në
një kohë më të shkurtër. Kur u mbarua viti i tretë, investitori kishte investuar më
1

Drejtor i përgjithsëhm, Kurum Intsrnational, Shqipëri
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shumë se 30 milion USD, pesë herë më shumë se sa premtoi ai. Për sa i përket vitit
2007, investimet e akumuluara kanë tejkaluar 100 milion USD (70 milion euro).
Midis investimeve kryesore, segmentët në vijim thithën një financim të tillë.
 Furrnalta me Hark Elektrik (EAF) 25ton u zëvendësua me një 60tonshe,
 U instalua një linjë e derdhjes se panderprere te celikut me rrjedha
 Godinat janë rregulluar dhe forcuar për të mbajtur elektrovinçat ure 120ton (10
herë më i madh se ai i vjetri),
 Është instaluar një linjë totalisht e re petezimi ne te nxehte per prodhimin e
katanges (teknologji italiane),
 Është instaluar një linjë e prodhimit te telave nga terheqja ne te ftohte e
celiqeve
 Është instaluar një impiant copëtimi skrapi dhe klasifikimi,
 Është instaluar një nënstacion transformator i tensionit të lartë dhe sistem i
parandalimit të lëvizjeve të tensionit (momentalisht kjo është e vetmja linjë
private 220 kV në vend),
 Është instaluar impiant (i ri) gëlqere të hidratuar,
 Uzina e oksigjenit dhe nitrogjenit është rinovuar,
 Është instaluar një sistem me dy stade(nga kapaku dhe nga kembana) per
kapjen e pluhurave nga gazet e cliruara nga shkrirja nepermjet filtrimit ne te
thate.
Këto kanë qenë investime rinovimi për të ringjallur uzinat për të siguruar 400,000
ton/vit prodhim. Investimet që tani e tutje duhet të jenë shumë më të mëdhaja pasi ato
duhet të përfaqësojnë teknologji të reja për rritje të kapaciteteve dhe prodhimit.
TEKNIKAT E PRODHIMIT
a. E KALUARA: Në të kaluarën, uzina e Elbasanit përdorte mineralet e Përrenjas
dhe Gurit të Kuq si lende e pare për dy furrnalta e shkrirjes (BF) për të prodhuar
hekur që do të transformohet në shufra metalike. Furrnaltat e shkrirjes u kaluan në
zjarr me qymyr të ndezur për të ulur përqindjen e hekurit (Fe) nga minerali. Metali i
derdhur i hekurit nëpërmjet BF të përdorur si lëndë e parë për EAF për prodhimin e
shufrave metalike. Shufrat metalike, të derdhura në një mënyrë jo të vazhduar, u
përdorën për të prodhuar shufra përforcuese (jo të deformuara) dhe profile të një
madhësie më të madhe për përdorim industrial dhe mineral dhe jo për konsum të
tregut ndërkombëtar.
b. E TASHMJA: skrapi ferror përdoret për të prodhuar çelik. Cilësia e çelikut
përputhet me standartet e DIN-488 dhe cilësinë ndërkombëtare. Aktualisht, uzinat
prodhojnë produkte për tregun e lirë. Ato janë shufra për forcimin e betonit në
sektorin e ndërtimit, katange (tela celiku nga petezimi ne te nxehte),tela celiku nga
terheqja ne te ftohte te celiqeve,rrjetave te salduara dhe profile për përdorim te
pergjithshem. Ndryshimi midis të kaluarës dhe të tashmes mund të jetë që në të
kaluarën 100% lëndë e parë për të prodhuar çelik sigurohej (duke përfshirë skrap
ferror) nga tregu vendas, kurse sot është e mundur vetëm 20% e skrapit ferror, ndërsa
përpunimi mineral nuk zbatohet akoma. Më përpara, raporti i kromit në çelik ishte
më e lartë për ti dhënë impakt thyeshmërie.
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INPUTET MË TË RËNDËSISHME TË ÇELIKUT SOT
Duke qenë se teknologjia e aplikuar sot është teknologji EAF, inputet më të
rëndësishme janë skrapet ferror, transporti dhe elektriciteti. Këto tre probleme janë të
lidhura njëra me tjetrën. Zgjidhja e një ose dy prej tyre nuk do të zgjidhi problemin.
Skrapi eksportohet lirisht nga vendi në përputhje me “politikat e tregut të lirë” dhe
“marrëveshjet e tregtisë së lirë”. Shumica e tij dërgohet jashtë për tu konvertuar në
produkte çeliku në uzina më efikase duke përfituar nga tregtia e lirë (p.sh. Turi). Për
sa i përket kapacitetit të instaluar, ndryshe nga e kaluara, sot është 0.4 milion ton/vit
dhe skrapi i nevojitur duhet të jetë 0.6 milion ton/vit. Mirëpo, Shqipëria, e cila ka
riorganizuar kapacitetet industriale dhe ka rinovuar teknologjinë, nuk mund të
prodhojë më skrap për të ushqyer këto uzina. Skrapi mund të importohet nga diku
tjetër, por vendodhja e uzina (qyteti i Elbasanit) nuk është zgjedhur e përshtatshme
për importim të skrapit për të konsumuar skrap ndërkombëtar si lende e pare.
Vendndodhja është larg nga Porti i Durrësit dhe në portin e Durrësit nuk ka një vend
ankorimi të dedikuar për ngarkesa skrapi. Ky vend është zgjedhur për shkak të
përpunimit të mineraleve në të kaluarën. Sot ekziston një mosperputhje që e bën
Elbasanin të paaftë. Mineralet nuk mund të prodhohen, skrapi nuk mund të sigurohet
nga tregu vendas dhe kapaciteti i instaluar është 400,000 ton/vit me 1000 punonjës,
ndonëse prodhimi neto ka arritur 200,000 ton/vit. Kjo është 50% e kapacitetit të
instaluar.
Ndërsa plani i biznesit i investitorit për 10 vitet e ardhshme të Uzinës së Shkrirjes së
Çelikut përballon një prodhim prej 0.6 milion ton/vit prodhim çeliku të nxehtë. Kjo
mund të përkthehet me afërsi në 0.8 milion/vit copa hekuri. Ku mund ta ketë
vendburimin ky skrap? Dhe nga çfarë mënyrash dhe kostosh? Këto janë pyetjet
kryesore që çeliku i Elbasanit nuk mund të kënaq kapacitetin aktual të instaluar prej
400,000 ton/vit.
Elektriciteti është një ndër problemet kryesore. Efekti i ngrohjes globale mbi
prodhimin e brendshëm hidroelektrik ka qënë deri tani shumë negativ, duke e bërë
Shqipërinë një nga importuesit kryesor të elektricitetit. Kërkesa e përditshme ka
arritur në 20 milion Kwh, megjithëse prodhimi i brendshëm ka arritur në 8 milion
kWh/ditë. Diferenca është të importosh ose të aplikosh ndërprerje të gjata të
energjisë. Kjo e fundit është aplikuar në çështjen shqiptare sepse humbjet e
shpërndarjes (vjedhje dhe teknike) kapin 38%. Si pasojë industritë si Kurumi kanë
vuajtur shumë ndërprerje energjie. Mirëpo m.q.s Kurumi është konsumatori i vetëm
më i madh dhe energjia elektrike përbën 35% të kostos së prodhimit ndikim negativ
të ndërprerjes elektrike ka patur kryesisht tek prodhimi dhe humbjet financiare. Për të
eliminuar këtë problem në mënyrë të njëanshme, Kurum ka për të instaluar një
nënstacion voltazhi të lartë (220kv) dhe një sistem dridhje parandalimi që të gjitha
arrijnë një kosto prej 8 milion euro. Prandaj Uzina e çelikut të Elbasanit është
furnizuar nga linja e voltazhit të lartë të KESH. Duke patur këtë lidhje nuk mund të
zhduk problemet. Fabrikat duhet të ulin konsumin e energjisë elektrike në ditë me
30% gjatë dy viteve të fundit, dhe madje n.q.s. kufiri i mundshëm i prodhimit
ndryshon si duhet në lidhje me furnizimin normal të skrapit, përsëri elektriciteti
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mund të jetë problem. Mirëpo prodhimi nuk mund të rritet në kushtet aktuale dhe
veçse nëse uzina e çelikut mund të ketë prodhimin e vetë hidro energjitik brenda
vendit.
Transporti është problemi tjetër i rëndësishëm nëse copat e çelikut do të importohen
jashtë vendit dhe Porti i Durrësit do të përdoret si lidhje me fabrikat e Elbasanit
përmes hekurudhës. Pavarësisht nga fakti që është një lidhje ndërmjet portit dhe
uzinës, ka akoma dy probleme kryesore në lidhje me çështjen e transportit. (a)
problemi i transportit të ngarkesës brenda portit (b) mos ekzistenca e një zone të
caktuar kalate dhe depoje brenda portit meqë anijet e skrapit kanë nevojë të
ankorohen në mënyrë të pavarur dhe skrapi duhet të shkarkohet, shtyhet dhe
ngarkohet në tren në një zonë të paktën 1 hektarë. Ndërsa fabrikat botërore të çelikut
janë më së shumti të vendosura afër një porti ose kanë portin e tyre dhe gëzojnë më
shumë mundësi transporti efiçent, uzina e Elbasanit nuk mund të zgjidh këtë problem
duke aplikuar një ekonomi minimale në shkallën e transportit. Këto tre probleme
kryesore janë të gërshetuar dhe njëri pa tjetrin nuk mund të funksionojë.
PRODHIMI:E SHKUARA, E TASHMJA DHE E ARDHMJA
Uzina e Elbasanit, pavarësisht ekzistencës së problemit të efiçencës, ka qënë
mamaxhuar të rris prodhimin nga viti në vit që prej 1999. si një mesatare, prodhimi
çdo vit është rritur 100%. Ndërsa prodhimi vjetor ishte 25,000t/v në vitin 1999 ai
arriti në 160,000t/v në 2007 dhe është vlerësuar të arij 600,000t/v në vitin 2012.
TREGUT SI NJË NDIKIM NEGATIV NDAJ EFIÇENCËS Uzina e Elbasanit
kryesisht prodhon produktet që janë konsumuar nga tregu i brendshëm me 3 milion
popullsi. Kosova dhe Maqedonia bëjnë tregun e dytë duke patur një distancë
transporti relativisht të shkurtër. Të gjitha mund të bëjnë një treg prej 7 milion që
mund ti korrespondoj një totali konsumi prej 600,000 ton/vit me sektorin aktual të
rritjes. Meqënëse taksat e klientëve humbin, këto tregje janë shërbyer nga prodhues
të tjerë shumë efiçentë prej krahinës. Si pasojë, fabrika e Elbasanit është në gjendje të
mirë kur furnizohet nga tregu i brendshëm meqë nuk do të ketë kosto transporti të
rëndësishëm krahasuar me furnitorët e tjerë prej vendeve fqinje që kanë për të paguar
kostot e transportit. Tregu i uzinës së çelikut mund të përfshijnë kryesisht Shqipërinë,
Kosovën, Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Nganjëherë eksportimi i lirë; (pa
barrierat) lehtësitë janë vendosur në praktikë nga Italia dhe Spanja, eksportet në këto
vende janë duke u rritur. Në fund kompania mund të ketë pjesë në këto tregje për të
rritur shitje e përgjithshme tek 600,000 ton/vit pa formimin e një kërcënimi tek këto
tregje. Për arsye të faktit që fabrika e çelikut nuk mund të përdor kapacitetin
ekzistues të instaluar nga kufiri i tregut të kufizuar, shifrat në shtresën e ekuilibrit nuk
mund të tregoj një kompani fitimprurëse, dhe kështuduke bërë institucione financiare
skeptike dhënien hua kompanisë. Kjo në fund bën ndimin negativ dhe investimet
janë realizuar në periudhë të gjatë kohe gjatë ruajtjes së fitimit. Meqë investimet nuk
mund të bëhen në fazën dhe kohën e duhur, inefiçenca fillon të thellohet dhe vazhdon
gjatë.
QENDRA E PROBLEMIT TË EFIÇENCËS SË ULËT Siç theksuar më sipër,
problemet e provuar në hyrjet dhe krahët e tregut janë rënduar me firmosjen e
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marrëveshjeve të tregut të lirë, veçanërisht me vendet e afërta, dhe Marrëveshja e
Stabilizim dhe Asocimit (MSA) me BE. Fal këtyre marrëveshjeve vendet e afërta
p.sh Maqedonia kanë rritur eksportimet e tyre drejt Shqipërisë. Importimi i çelikut
prej Turqisë, Greqisë, Ukrainës dhe Bullgarisë në lidhje me Maqedoninë ka realizuar
një kurbë rritjeje gjatë 5 viteve të fundit në veçanti si prodhuesë në këto vende kanë
më shumë akses tek inputet e llogaritura në një mënyrë kostoje më shumë efektive.
Kjo situatë e çoi Uzinën e Elbasanit, ajo vuan nga problemet e lëndës së parë,
transporti dhe energji në të njëjtën kohë së bashku me prodhuesin e çelikut në
Ukrainë që gëzon kosto të ulët elektriciteti dhe inpute në tregun konkurrues. Një
mund të thotë që këto marrëveshje kanë ndihmuar rritjen vetëm të importimit ndërsa
eksportimi nuk mund të reklamohet për shkak të problemit të efiçencës brenda vendit
si shtesë tek barrierat e jo-tarifimit të aplikuara nga vendet e tjera.
NDIKIMI I POLITIKAVE NDAJ MJEDISIT TË BIZNESIT NË
PËRGJITHËSI
Qeveritë në Shqipëri janë prirur të aplikojnë rregullat e tregtut të lirë në mënyrë që të
konkurrojnë me vendet të tjera tranzicioni në politikat dhe parimet e tregut. Kjo ishte
për arsye të integrimit në BE. Ulja nga krahu i qeverisë në tavolinë, kjo është i
kuptueshëm por Shqipëria ka marrë këtë rrogë pa parapërgatitje, së pakti, në nivelin
institucional institucionet nuk janë të kompletuara me njerëz me eksperiencë të cilët
mund të ndihmojnë zhvillimin e biznesit të degëzuar. Ndërsa në krahun tjetër
reformat e shpejta janë ndihmuese për kujdesin e mjedisit të biznesit, nga ana tjetër,
aplikimi i këtyre reformave nuk ka kënaqur kalendarin e kërkuar. Reformat ligjore
janë përmbushur në nivelin e bërjes së ligjit (Parlamenti ka adoptuar ligje
bashkëkohore), në nivelin e ligjit-detyrim zhvillime të avashta janë vështruar
veçanërisht nga problemi i joefiçencës së institucioneve shtetërore dhe veçanërisht
mjedisi i biznesit nuk ka qënë gati të adoptojë këto ndryshime. Është një fakt që
shumë herë politikat e Qeverisë janë kritikuar nga Shoqatat e Biznesit në vend që
ishte shumë herët për bizneset vendase të konkurrojnë me bizneset ndërkombëtare
për aq kohë sa energjia vazhdon të jetë pengesë në lidhje me zhvillimin e biznesit.
Sipërmarrësit janë shumë të shkurajuar nga ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë
dhe kërkesa prej tregut është kryesisht dhe lehtësisht e kënaqur përmes importeve.
POLITIKAT E QEVERISË NDAJ ZHVILLIMIT TË UZINËS SË
ELBASANIT
Siç ka qënë theksuar, Uzina e Elbasanit vepron me efiçencë të ulët dhe mund të
nxitet ndonjëherë për të dal nga tregu duke lënë një numër të rëndësishëm
punonjësish të papunë. N.q.s tregu ishte i mbrojtur për një numër vitesh dhe
importimi i produkteve identike ishte shkurajuar nga tarifat dhe taksat e larta, situata
nuk mund të jetë më kritike se sot.
Në mënyrë që të jesh efiçent, i shpejtë dhe i madh investimet që mund të përfshijnë
integrimin e prodhimit të çelikut do të nevojiten. Shumë investime nuk nënkuptojnë
pak miliona dollar por disa qindra milion dollar. Me nivelin e tanishëm të efiçencës
dhe mundësitë e marrjes hua vendase, këto investime kurrë nuk mund të përmbushet
veçanërisht kur rregullat e pasurisë së vlerave në Elbasan mund ti përkasin shteti. Në
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krahun tjetër aturitetet janë duke u përgatitur të hapin Uzinën e Elbasanit me konkurs
të plotë brenda një periudhë 5-vjeçare në sistemin e integrimin e BE. Në njërën anë
industria lëviz drejt daljes së tregut me zhvillim negativ, në anën tjetër qeveria
përpiqet të takoj objektivat në sistemin e integrimit e BE si Shqipëria ka tashmë
vonuar bërjen e reformave.
Kjo situata propozon disa nxitës ofruan tek uzina e çelikut kështu që brenda kohës së
dhënë, ai mund të përmbush ristrukturimin e tij. Që kur Uzina e Elbasanit vepron në
kushte të pafavorshme dhe ka për të përmbushur me importe prej shumë vende
efiçenete, që duhet të jetë detyra e autoriteteve për të siguruar avantazhe ekuilibri, së
fundi në anën e inputit të biznesit deri sa të siguroj avantazhe indirekte të
mjaftueshme për fabrikën e çelikut për nxitjen e proçesit të ristrukturimit. Në të
vërtetë kjo ka qënë përballuar në Protokollin e Çelikut i cili është një Aneks i
Qëndrueshmërisë dhe Marrëveshjes së Asocimit që lejon një lloj asistencë (duke
përfshirë financiar) tek industria vendase për të sjellë nivele globale për tu
përmbushur. Këtu duket sikur ka konfuzion në faktin që ky protokoll gjithashtu
forcon rënien e prodhimit të industrisë së çelikut i cili nuk bën ndonjë kuptim
ekonomik. Kryesisht, fabrikat e çelikut të Elbasabit nuk mund të pozojnë ndonjë
kërcënim tek tregjet e BE dhe tregjet e vendeve të afërta që kur produktet janë artikuj
të përdorimit të gjerë që janë kryesisht të importuara nga vendet e afërta gjetiu, duke
përfshirë Kinën. Në rradhë të dytë, 600, 000 ton/vit në çështje të ndryshme (5
produkte) mund të jenë të mjaftueshme për të kënaqur 50% të të gjithë tregut, duke
lënë akoma terren prodhuesve të tjerë për hyrje. Si pasojë, duke dhënë eksperiencën
turke në ristrukturimit e sektorit të çelikut, Uzina e Elbasanit nuk duhet të ulë
prodhimin në sistemin e Protokollit të Çelikut, por duhet të ngjitet prej 200,000
ton/vit më shumë se 600,000 ton/vit i cili është rentabiliteti në efiçencë. Për të arritur
këtë objektiv qeveria duhet të adaptoj politika në këto drejtime:
a. Privatizimin menjëherë të Uzinës së Elbasanit përmes një skeme që të lejoj
aktivet të zotërohen nga investitori pa ndonjë pagesë tjetër (transferim falas i
pronësisë) por duke bërë një marrëveshje që do të nxisi investitorin të investojë
më shumë.
b. Sigurimin e një kalate në Portin e Durrësit në pjesën më të thellë të Kalatës
lindore (shumë larg në fund) dhe të lejojë uzinës të çelikut të instalojë atje
kapacitete shkarkuese dhe ngarkuese të përhershme për kursim të transportit.
c. Sigurimin e menjëhershëm të një liçense operatori treni privat për të lejuar
investitorin të përdori vagonat e vetë special të përshtatshëm për manovrim të
skrapit çeliku. Kjo rrugë do të shërbejë si një “shirit transportieri” për uzinat pasi
ajo do të lidhi uzinën e çelikut të Elbasanit drejtpërdrejt me portin.
d. Caktimin e një kapaciteti të mjaftueshëm gjenerimi hidroelektrik, le të themi
50MW (HEC Ulza dhe Shkopeti të kombinuar) për të shfrytëzuar prodhimin e
çelikut nëpërmjet elektricitetit me kosto të ulët. Duke pasur parasysh se ne jemi
në të njëjtën ekonomi dhe pasi këto HECe prodhojnë energji elektrike për
konsumatorët në ekonomi, kjo do të rrisi efikasitetin nëse këto dy HECe i
dedikohen dhe lidhen drejtpërdrejt me punimet e uzinës së çelikut të Elbasanit në
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kuadër të politikave që do të çojnë drejt privatizimit të plotë të sistemit të
gjenerimit në pak vite të ardhshme.
KONKLUZIONE
Është një formulë e mirë privatizimi i Uzinës së Çelikut të Elbasanit nëpërmjet një
Kontrate Enfiteoze, por kjo mënyrë privatizimi nuk mund të kënaqi nevojat dhe
pritjet e investitorit sot pasi tregu ka ndryshuar në mënyrë domethënëse nga një treg i
mbrojtur (monopol) në një treg shumë të hapur dhe konkurrues. Është interesante të
theksojmë se reformat normalisht duhet të kenë impakt pozitiv mbi zhvillimin e
biznesit, por reformat që janë kryer deri tani kanë ndikuar negativisht mbi zhvillimin
dhe rritjen e Uzinës së Çelikut të Elbasanit. Duke pasur parasysh se uzina e çelikut të
Elbasanit vepron në një ambient që i shkakton shumë dezavantazhe prodhimit të
çelikut, disa politika duhet të përshtaten nga qeveria, si një shans i fundit, të
inkurajojnë prodhimin e çelikut të arrijë në 0.6 milion ton/vit prodhim çeliku ose të
paktën të mbajë numrin aktual të punëtorëve dhe të rrisi eksportet në vendet fqinje
kur nuk ekzistojnë industri të ngjashme. Për të bërë këtë, qeveria duhet të japi
konçesion drejt privatizimit të plotë të uzinave, përdorimin e një porti të dedikuar për
manovrimin e skrapit, operimin e një treni privat dhe në mamaxhimin dhe drejtimin
(sigurisht pas investimeve të nevojshme të kryera nga investitori) e gjenerimit të
kapacitetit të mjaftueshëm hidroelektrik në vend. Këto nuk do të mendohen si
“stimuj” por si një ndihmë për të plotësuar segmentet e nevojshme të prodhimit për të
rritur importimin e skrapit nga investitori dhe për t‟i rezistuar konkurrencës. Këto
konçesione mund të diskutohen me ekspertët e BE-së në mënyrë që të shmangen
keqinterpretimet.

BIRRA TIRANA: NJË HISTORI SHQIPTARE E SUKSESSHME
Enea JANKO, MBA1

Shoqëria BIRRA TIRANA Sh.A. është themeluar në Korrik 1960 si pjesë e
Kombinatit Ushqimorë “Ali Kelmendi”, Tiranë. Teknologjia e përdorur në periudhën
e krijimit, ishte teknologji ruse dhe kapaciteti prodhues ishte 70-75 mijë hektolitra
në vit. Në vitin 1980, u adoptua një teknologji e re moderne, e kompozuar nga pajisje
të reja të prodhuara në Gjermaninë Lindore, me qëllim rritjen e kapacitetit prodhues
në nivelin 140 mijë hektolitra në vit. Në vitin 2001, fabrika u ble nga një grup prej
10 shoqërish private shqiptare. Kjo ishte një mënyre e re organizimi. Shoqëria
BIRRA TIRANA Sh.A. ka shtrirë kontrollin në tregun lokal, dhe gjithashtu ka shtrirë
dhe ka përsosur mënyren e prezantimit të produkteve të saj. Pas privatizimit BT ka
investuar rreth 12 milion Euro me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe shtimit të
kapacitetit prodhues. Një staf i fuqishem manaxhimimi, me përvojë teknike
inxhinierike, i plotësuar me praktikën fiskale janë forca drejtuese e suksesit të
kompanisë.
MISIONI Të ofruarit e produkteve alimentare duke respektuar traditën e emrit, duke
përdorur vetëm ingriediente cilësore, dhe duke kënaqur nevojat e konsumatorëve dhe
preferencat e tyre, duke mbrojtur shëndetin e konsumatorit dhe respektuar ambientin.
Premtimi për përsosmeri me anë të gjetjes se mënyrave per të kapërcyer pritjen e
klientit.
AKTIVITETI I TANISHËM Sot, Birra Tirana ShA, ka një xhiro vjetore prej 10
milion Eurosh, dhe paguan një shumë të përgjithshme taksash prej rreth 4 milion
Eurosh. Ka një personel prej 170 punonjësish dhe specialistësh të punësuar me kohë
të plotë. Gjatë aktiviteteve të caktuara sezonale, kompania e rrit numrin e punonjësve
të saj, në më shumë se 200 punonjës. Kompania ka në pronë te vetë një sipërfaqe prej
20.000 m2.
PRODUKTET Birra Tirana, është produkt i bazuar në fermentimin e ulët, i tipit
PILSNER:
Bjonde - 4 % alkool me 11 gradë PLATO
E zeze - 5 % alkool me 12 gradë PLATO.
PAKETIMI
Shishe 0.50 lit
Shishe 0.33 lit
Fuçi metalike 50 lit
1

Drejtor i përgjithshëm, Birra Tirana

Kanoçe 0.50 lit
Kanoçe 0.33 lit
Fuçi metalike 30 lit
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Shishe plastike 1,5 lit
SHËRBIMI
Shpërndarja dhe shitja e Birrës Tirana nëpërmjet një rrjeti shpërndarësish dhe
shitësish.
Asistencë teknike në pikat e shitjes për mirëmbajtjen e pajisjeve të birrës.
Asistencë tregëtare për pikat e shitjes nëpërmjet një rrjeti shitësish
MARKETINGU
Forca e shitjeve dhe shpërndarjeve tona konsiston në 70 Shpërndarës, 4
Manaxher shitjesh, 4 Përgjegjësa Finance, teknikë të ndryshëm, etj.
Një vet-kontroll i vazhdueshëm, që nënkupton laboratorin e brendshëm, kryen
analizat kimike dhe mikrobiologjike të produkteve, rezultatin e procesit
teknologjik, produktit përfundimtar, ashtu si dhe situatën higjenike të prodhimit
dhe të pajisjeve të paketimit me qëllim sigurimin e cilësisë së vazhdueshme të
produkteve dhe në veçanti mbrojtjes së shendetit te konsumatoreve.
Ne, mbulojmë 100 % te tregut shiptar. Klientela jonë përfshin tregetarët me
shumicë, super marketet, hyper marketet, hotelet, baret, kafet, shtepitë e Birrës,
klubet e natës, resorantet, dyqanet, etj..
Birra Tirana, eksportohet suksesshëm në tregun rajonal dhe më gjerë, si në:
Kosovë, Maqedoni, Greqi, Sviceër, UK, USA, etj.
OBJEKTIVAT
Planifikimi i strategjisë së depërtimit në tregjet e reja dhe konsolidimi i
pozicionit të arritur në treg, janë objektivat afat shkurtër të vendusur nga BIRRA
TIRANA Sh.A.
Zgjerimi i gamës së produkteve të ofruara klienteles me anë të produkteve shtesë.
ANGAZHIMI NË CILËSI
Gjatë 45 viteve të shkuar grupi ynë ka punuar shumë për:
Të zhvilluar infrastrukturën e fabrikës
Të ngritur kapacitetin e fabrikës
Të transferuar teknologjinë me të suksesshme botërore si: Krones, Seeger, KHS,
Niko Göbel GMBH&CO, SCHENK, Velo, Alfa Laval
Të zhvilluar dhe vendosur standarte
Të vendosur një sistem të ri manaxhimi e procedurash.
Të ngrejë një staf teknik dhe inxhinierik të kulaifikuar profesionalisht.
Të ngrejë dhe te trajnojë nje fuqi punëtore kompetente.
Të ngrejë një treg të ri dhe të promovojë produktet.
Të shpërndajë produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë.
Dhe së Fundmi : të prodhojë Birra Tirana
Një simbol të birrës tradicionale shiptare
Birrën më të prodhuar në Shqipëri qysh prej vitit 1960
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Sinonimin e cilesisë
Lider në tregun Shqiptar, dhe
Një shembull suksesi në SHQIPËRI.

ANGAZHIMI NË PËRGJEGJËSI
Përgjegjësia është një pjesë integrale e strategjisë së biznesit të BIRRA TIRANA dhe
vlerës së kompanisë. Jeta e saj publike përfshin pjesëmarrjen në tavolina të
rrumbullakta dhe diskutime në lidhje me çështje shumë të rëndesishme shoqërore,
ekonomike dhe ligjore.
BIRRA TIRANA përpiqet të jetë një kompani njerëzore pozitive, aktive në
komunitet, dhe të përfshihet në aktivitete që bëjnë diferencë në jetën e njerëzve. Kjo
është shumë evidente nëpërmjet kontributit ndaj jetimëve, spitaleve, shkollave,
handikapatëve, invalidëve, si dhe financimit të shumë aktiviteteve kulturore, sportive
dhe artistike, duke mbajtur një marëdhenie të ngushtë me organizma të rëndësishem
si Organzita të konsumatorëve, ato për Mbrojtjen e Fëmijve, ato të Mbrojtjes së
Ambjetit, si dhe në përgatitjen e fushatave njohëse si ato për: Fushata kundër
alkoolit, Mbrojtja e Ambientit, etj, tregon përgjegjësinë sociale të BIRRA TIRANA
Sh.A.
BIRRA TIRANA SH.A. është një anëtar aktiv e Dhomës Shqiptare të Tregtisë,
Dhomës Amerikane të Tregtisë, IFDC/AATA, Shoqates shqiptare të birrës, Shoqates
shqiptare të cilësisë, etj.
Veç kësaj, BIRRA TIRANA SH.A. mban marëdhënie të ngushta e të suksesshme me
organizata të ndryshme që punojnë në Shqipëri si: Southeast Europe Enterprise
Development (SEED), German Technical Assistance (GTZ), etj. të cilat i kanë
siguruar asaj një mbështetje teknike mjaft të rëndësishme.
Përfundimisht, BIRRA TIRANA SH.A. rregullisht e në menyrë të suksesshme ka
marrë pjesë në panaire dhe ekspozita kombëtare e ndërkombëtare.
ARRITJET
Bazuar në sloganin e BIRRA TIRANA për të realizuar premtimet që kanë të bëjnë
me cilësinë dhe plotesimit të nevojave dhe kërkesave të klienteve, ka fituar disa
vlerësime ndërkombëtare:
Në korrik 2003, në New York, USA, ka marrë “The Gold Price, International
Award for Excellence and Business Prestige”.
Në shtator 2004, në Paris, Francë, ka marrë “The Platinum Star for Quality”.
Në maj 2005, stafi i manaxhimit të sistemit të cilësisë së BIRRA TIRANA SH.A.
është çertifikuar sipas standartit ISO 9001-2000.

AMC - NJË SHEMBULL I SUKSEIT PAS PRIVATIZIMIT NGA
NJË KOMPANI E HUAJ
Matilda SHEHU, MPA 1

Abstrakt
AMC është operator i parë i telefonisë celulare në Shqipëri, duke qenë pionier i erës së re të
komunikimit dixihtal në vend. Privatizimi i saj në vitin 2000 i dha një impuls të ri dhe shtroi
rrugën për të qenë një biznes model dhe krijoi një shembull që duhet ndjekur.Treguesit e
kompanisë që përmirësohen vazhdimisht lidhur me konsumatorët, teknologjinë, investimet,
burimet njerëzore dhe rezultatin financiar janë një evidencë e qartë e një manaxhimi vizionar.
Mënyra e Përgjegjësisë sociale të të bërit të biznesit tonë është kthyer në një praktikë të
natyrshme dhe të përditshme.

PREZANTIMI I AMC
AMC, operator i parë GSM në historinë e telekomunikacionit shqiptar, u krijua si një
kompani shtetërore në Nëntor të vitit 1995 dhe lëshoi sinjalin e parë në vitin 1996.
Duke numëruar rreth 15.000 klientë në vitin 1999, dhe reth 16.750 klientë deri në
muajin Gusht të vitit 2000, mbulonte 42% të popullsisë, me 29 Pika Bazë, 20% të
mbulimit të territorit dhe 101 të punësuar. AMC bëri kërcime gjigande për të rritur
bazën e klientëve dhe u rrit për t‟u bërë një nga kompanitë më të suksesshme në
Evropën Juglindore.
Privatizimi i saj i suksesëshëm në vitin 2000 ishte pika reale e kthesës në historinë e
saj. Në atë kohë AMC u bë një plotësues e COSMOTE, kur COSMO-HOLDING
ALBANIA bleu 85% të kapitalit të saj. Me një gjurmë impresionuese në dinamikën e
vet në të gjitha drejtimet, AMC sot ka pozicionin e liderit në tregun shqiptar me mbi
një milion abonentë, një mbulim me rrjet të territorit prej 85.1%, një mbulim të
popullsisë me mbi 98.7% dhe me një pjesë tregu prej 52.1%. Rritja financiare e
AMC është një tregues i fortë i suksesit të përgjithëshëm të kompanisë. Që prej vitit
2000, AMC ka rritur në mënyë të konsiderueshme të ardhurat dhe investimet gjithsej,
duke u bërë një tregues i qartë i rritjes së vazhdueshme të preferenceës dhe besimit të
konsumatorëve shqiptarë tek kompania dhe biznesi i saj konkurrues.
PRIVATIZIMI – PJESË E NJË GRUPI TË MADH
Në muajin Gusht të vitit 2000, AMC u privatizua nga konsorciumi COSMOTETELENOR përmes një procesi korrekt, transparent dhe efiçent përmes blerjes së
pjesës kryesore të aksioneve të saj. Konsorciumi COSMOTE - TELENOR ishte një
propozues i një oferte të suksesshme në një tender ndërkombëtar të zhvilluar në 15
Maj 2000, në vlerën $85,6 milion, një vlerë që ishte në mënyrë dalluese më e lartë se
ajo e ofruar nga pjesëmarrësit e tjerë në tender. Sipas biznes lanit draft, administrimi
i ri do të fokusohej së pari në modernizimin dhe ekspansionin e rrjetit, me synim që
të mbulonte pjesën më të madhe të territorit shqiptar, zhvillimi i shitjeve dhe rrjetit të
1

AMC, Albanian Mobile Communications
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shpërndarjes, si dhe trajnimi i personelit. Duke realizuar këto qëllime, AMC do të
rriste shumë shpejt nivelin e penetrimit tek popullsia Shqiptare dhe do të tërhiqte
abonentë të tjerë.
Me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Blerjes së Aksioneve me qeverinë
shqiptare, COSMOTE deklaroi: "Me blerjen e AMC, COSMOTE krijoi bazën për t‟u
bërë aktive në rajonin e Ballkanit. Shqipëria do të jetë më afër Evropës, duke
shfrytëzuar ekspertizën teknike të COSMOTE, njërës prej operatorëve celularë me
rritje më të shpejtë në Evropë”.
Në tetor 2005, AMC adoptoi një identitet të ri të korporatës COSMOTE, duke hyrë
në një periudhë të re si pjesë e grupit, që është lojtari në tregun e telefonisë celulare
në Evropën Jugperëndimore. Me gati 10 milionë klientë në Greqi, Shqipëri, Bullgari,
Maqedoni dhe Rumani, COSMOTE sot i shërben një tregu prej 46 milionë njerëz,
përmes kompanive: COSMOTE Greqi, AMC, GLOBUL, COSMOFON dhe
COSMOTE Rumani. Klientët e grupit COSMOTE kanë kaluar numrin 11 milionë në
vitin 2006, me një rritje 35.4% nga një vit më parë. Të ardhurat e grupit për vitin
2006 arritën 2,382.3 milionë Euro, me një rritje 32.5% krahasuar me vitin 2005,
ndërkohë që EBITDA arriti një rekord prej 876.2 milionë Euro dhe të ardhurat neto
arritën 360.5 milionë Euro.
PJESË E NJË GRUP TË MADH – OBJEKTIVAT STRATEGJIKE DHE
VLERAT THELBËSORE
Në përputhje me vizionin dhe vlerat e COSMOTE-së AMC është fokusuar në
objektivat strategjike në vijim:
 Lidershipi i qëndrueshëm në pjesën dhe pëfitueshmërinë e tregut
 Shtimi i përdorimit të zërit, stimulimi i VAS dhe rritja e të ardhurave
 Krijimi i një modeli organizimi „work-place‟, në terma të cilësisë dhe
efiçensës
 Diferencimi i vetëvetes nga konkurrenca në të gjitha anët
 Optimizimi i strukturës së kapitalit dhe rritja e normës së kthimit për
aksionerët
Ndërko që përcaktojmë vlerat e saj thelbësore:
 Burimet njerëzore të AMC-së janë aseti jonë më i vlefshëm
 Kontributi i secilit është thelbësor për rritjen e ardhme të AMCsë
 Progres dhe Vlerësim
 Besueshmëri dhe trasparencë
 Përpjekje të vazhdueshme për përmirësim
 Shkëmbim dijesh
 Përdorim racional i burimeve
 Në çdo sektor mbajtja parasysh se konsumatori është në qendër
 Përgjegjësi më e madhe sociale
SUKSESI PAS PRIVATIZIMIT - KLIENTËT
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AMC kishte një bazë prej vetëm disa mijëra klientë kur manaxhimi privat mori
përsipër drejtimin e kompanisë. Sot, pas gjashtë vite pune të dedikuar, AMC ka
qindra mijëra klientë si me kontratë ashtu edhe me parapagesë. AMC përpiqet t‟u
ofrojë klientëve të vet network-un më të mirë të mundshëm të telekomunikacionit.
AMC është e ndjeshme ndaj nevojave të klientëve duke ofruar shërbime dhe duke e
bërë kumunikimin mobil të mundshëm për të gjithë. AMC egziston prej klientelës së
saj, për këtë arsye kompania ka adoptuar strategji për të qenë sa më pranë klientit.
Politika konkurruese e cmimeve të firmës dhe përmirësimi i saj, shërbimet e
shumëllojshme dhe të lehta në përdorim e vendosën AMC veç nga kompeticioni
brenda vendit. Cilësi, vlera dhe shërbimet e shkëlqyera ndaj klientëve jane principet e
palëkundshme të AMC. Duke qenë në pararojë të telekomunikacionit në Shqipëri,
AMC ishte e para që prezantoi shëbimet SMS, MMS, GPRS dhe internet nëpërmjet
GPRS në Shqipëri.
SUKSESI PAS PRIVATIZIMIT – MBULIMI DHE TEKNOLOGJIA
AMC mbulon pjesën më të madhe të territorit të Shqipërisë dhe synon të zgjerojë
network-un deri në vendet më të largëta. Kompania është krenare të ndjekë
zhvillimet ndërkombëtare të teknologjisë së lartë dhe të jetë e para që t‟i zbatojë në
Shqipëri. Tregusit e investimeve të AMC gjatë këtyre viteve perfshijnë disa qindra
milionë Euro të alokuara në teknologji, mirëmbajtje, ndërtim etj. Teknologjia e fundit
e përdorur nga AMC respekton plotësisht standartet EU dhe legjislacionin shqiptarë,
në mbrojtje të shëndetit.
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AMC baza e klientëve në vite
Si pjesë e COSMOTE Group, AMC në ndërtimin e bazës së network-ut të saj, përdor
sistemin GSM të së mirënjohurës NOKIA, duke përdorur teknologjinë e
komunikimit DX200. Me qëllim që jo vetëm të qëndrojë në Standartet EU të
emisionit të energjisë elektromanjetike, Nokia përpiqet të vazhdojë përmirësimet e
sistemit te saj. AMC ka kryer zëvendësimin dhe përmirësimin e gjysmës së networkut teknologjik, me teknologjinë më të fundit në këtë fushë. Ky zëvendësim përbën
një hap të rëndësishëm përpara duke rezultuar në një ulje të nivelit të emisionit të
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EME-së rreth stacioneve. Duke filluar nga fundi i vitit, ky project do te jetë
implementuar plotësisht.
BURIMET NJERËZORE – TJETËR FITORE E PASPRIVATIZIMIT
Punonjësit janë zemra e suksesit të AMC-së. Nga njëra anë duke qenë një nga
kompanitë më të mëdha në Shqipëri me 532 punonjës, AMC mbështet punonjësit e
saj me praktikën më të mirë në manaxhimin e burimeve njerëzore dhe ka vendosur
standarte në sektorin privat. AMC është një kompani me punonës cilësor të klasës
ndërkombëtare dhe ka sjell një mentalitet të ri në punën krijuese dhe në politikat e
burimeve njerezore ne vend.
AMC siguron një ambjent të sigurt dhe të shëndetshëm pune, politika dhe procedura
të drejta dhe të pastra, lirinë e mendimit dhe të fjales për gjithkënd, dhe një dialog të
hapur mes të gjthë niveleve të punëtorëve. AMC kultivon inovacione dhe talente dhe
i kthen ato në produktivitet dhe ekscelencë. Secili prej punëtorëve të AMC
përfaqëson vlerat dhe arritjet e kompanisë, duke adoptuar principet e Përgjegjësisë
Sociale dhe duke pasqyruar rritjen e shëndetshme të kompanise nëpër vite. Është
vetëm nëpërmjet punës së shkëlqyer së këtyre lojtarëve të vlefshëm që AMC arrin të
mbajë standarte kaq të lartë korporate dhe të mbajë një marëdhënie të shkëlqyer me
klientët dhe të gjithë stakeholdersit e saj.
SUKSESI PAS PRIVATIZIMIT – REZULTATET FINANCIARE
Rritja financier e AMC është një tregues i fortë i suksesit të përgjithshëm të
kompanisë. Që në vitin 2000 AMC ka rritur fitimin me afërsisht 6 herë, Duke
qendruar në standartet e EU dhe legjislacionit shqiptar gjithashtu duke siguruar
produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë me çmime të përballueshme. Fitimet e
AMC për vitin 2006 ishn 9.7% më të lartë se një vit më parë duke arritur në €151
milion (IFRS). Kjo ishte rezultat i rritjes me 26.7% në bazës së klientëve të saj, i cili
konsolidoi pozicionin si kompani drejtuese e tregut. Vit pas viti EBITDA e AMC u
rrit me 10.2% ndërsa fitimi neto u rrit me 20.3%. Kufijtë e fitimit neto ishin 33% në
2006 të krahasuar me 30.1% të vitit të kaluar. AMC është gjithashtu një nga
kontribuesit më të mëdhenj të buxhetit të shteti shqiptar duke kontribuar taksa dhe
VAT prej 155 milionë Euro shtetit plus një kontribut prej 34 milionë Euro taksa
direkte.
Viti

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kontributi taksa direkte (në 'mil €)

10.0 13.4 33.1 29.2 27.7 33.5 34.1

Kontributi për sigurimin social(në 'mil €)

0.9

0.2

0.4

0.5

0.6

0.7

1.0

PËRGJEGJËSIA SOCIALE E AMC
Vec sigurimit të një mbulimi telekomunikacioni me kualitet të lartë, shërbimet dhe
kujdesi ndaj klientëve në Shqipëri, një çelës kryesor i AMC është të implementojë
program efektiv Përgjegjëie Sociale të Korporatës. Duke patur parasysh se ngritja
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sociale dhe rritja dhe zhvillimi i saj të lidhura në mënyrë të pandashme, AMC ka
marë përsipër iniciativa thelbësore për të mirën e shoqërisë. AMC është e angazhuar
të zbatojë të gjithë aspektet e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës në të gjithë biznesin
që drejton dhe të gjithë kontaktet që ajo ka me stakeholders (punëtorëve,
aksionerëve, klientëve, furnitorëve, shoqëris në përgjithësi dhe mjedisit). Mes
standarteve strikte etike dhe transparencës AMC mundohet të jetë një kompani e
suksesshme ndërkohë që mbetet pjesë e komunitetit shqiptar.
AMC është një kontributor i fort i sportit, artit dhe zhvillimit social të Shqipërisë. Ka
qenë qëllimi ynë që në momentin e privatizimit ti japim rrëndësi përgjegjesisë sociale
në strategjinë dhe manaxhimin e kompanisë. Duke mbështetur sportistët dhe artistët
më të talentuar, duke i dhënë ndihmë financiare njerëzve në nevojë, duke ndërmarrë
iniciativa konkrete për mjedisin, AMC ka dhënë prova të pastra që vëmendja e saj në
përmirësimin e jetës së qytetarëve nuk është diçka që kjo kompani po e bën për t‟u
dukur altruiste, por një vlerë mbi të cilën ne mbështetim veprimet tona.
AMC, OPERATORI MOBIL DREJTUES NË SHQIPËRI, ROLI I SAJ
MBRESËLËNËS NË EKONOMINË E VENDIT
Telefonia mobile është bërë një pjesë e domosdoshme e jetës së qytetarëve shqiptarë.
Në mënyrë që të plotësohet synimi origjinal i sigurimit të njerëzve me dhuratën e
komunikimit dhe shërbime të cilësisë së lartë, telefonia mobile në Shqipëri zhvillon
sipërmarrjen, kontributet për zhvillimin financiar të vendit dhe për pasojë asistencë
në krijimin e vendeve të punës. Si një operator drejtues në Shqipëri, AMC ne mënyrë
konkrete dhe sinjifikative jep kontribut në rritjen e ekonomisë shqiptare. Edhe pse
një nga të fundit që kanë prezantuar telefonin mobile, vendi ynë ka arritje
mbreslënëse për të paraqitur në këtë fushë.
Kompania është një nga kontributorët më të mëdhenj të buxhetit të shtetit shqiptar.
Për shumë vite, AMC është konsideruar si kompania më e suksesshme në Shqipëri,
dhe një nga më të suksesshmet në Evropë dhe në 2005 u emërua nga OECD
kompania më e suksesshme në Evropën Jug Lindore.
REFERENCA:
1.
2.

Website AMC, www.amc.al
Raporti i Përgjegjesisë Sociale i Korporatës AMC, viti 2006
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Forumi Shiptar Social ekonomik – ASET

ASET - Forumi Shqiptar Social Ekonomik
ASET - Forumi Shqiptar Social Ekonomik është themeluar në vitin 1999, si një
organizatë jofitimprurëse. Qëllimi i saj është promovimi i zhvillimit ekonomik
dhe mirëqenies sociale. ASET është një mundësi më shumë për të ofruar
ekspertizë në aspektet që lidhen me stimulimin dhe përmirësimin në tërësi të
mekanizmit ekonomik dhe social, duke rritur ndërgjegjësimin e niveleve të
ndryshme të shoqërisë për të. Bashkëpunëtorët e ASET janë ekspertë vendas ose
të huaj të fushave të ndryshme të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në realizimin
me sukses të projekteve.
ASET ka implementuar me sukses deri tani më shumë se 25 projekte vetëm ose
në bashkëpunim me organizata/institucione të tjera vendase si: Qeveria e
Shqipërisë, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë,
Fondi Shqiptar i Zhvillimit, etj., si dhe inistitucione të rëndësishme
ndërkombëtare si Fondacioni SOROS, International Fund for Agriculture
Development (IFAD), Banka Botërore, GTZ, Global Development Network,
International Development Association (IDA), Southeast Europe Enterprise
Development (SEED) etj.
Ndër projektet më të rëndësishme ku ka marrë pjesë ASET mund të përmendim:
“Strategjia e Rritjes Ekonomike dhe Reduktimit të Varfërisë në Shqipëri” projekt
për Qeverinë e Shqipërisë; “Hartimi dhe zbatimi i vrojtimit të pagave të shërbimit
civil, sektorit privat dhe OJQ-ve” projekt i Bankës Botërore dhe Qeverisë
Shqiptare; “Hartimi dhe implementimi i një vëzhgimi vlerësues përfitimi kredie”
projekt për Ministrinë e Financave; “Vëzhgim për taksat dhe tatimet
administrative dhe lokale në vepimtarine e biznesit në Shqipëri” projekt për
Southeast Europe Enterprise Development (SEED) dhe shumë projekte të tjera të
rëndësishme. ASET ka publikuar shumë libra, studime, raporte dhe artikuj ku
midis tyre mund të përmendim:
- Marrëdhëniet Publike të Administratës Tatimore
- Manuali i Vrojtimit me Pyetësorë
- Çfarë duhet të dinë bizneset që ushtrojnë aktivitetin në Shqipëri
- Harmonizimi i Politikave Sociale me Politikat Arsimore
Adresa dhe kontakti:
ASET - Forumi Shqiptar Social Ekonomik
Rr."Ismail Qemali", Pall.27/1 Shk.2, Apt.13, P.O. Box 1506, Tirana, Albania
Tel/Fax: +355 4 258 171 Mobile: +355 69 20 45 495
E-mail: info@aset-al.org Website: www.aset-al.org

