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Rreth Autorëve

Bisembin Damir, ka mbi 15 vjet eksperiencë pune të drejtpërdrejtë në financat
publike, buxhetim, decentralizimin fiskal dhe politikat publike dhe adminsitrimin
public, duke punuar ne sektorin publik në Kirgistan dhe në Timorin Lindor, me
Kombet e Bashkuara, si një konsulent ndërkombëtar për buxhetimin dhe taksimin.
Ai, ka botuar një sërë artikujsh, lidhur me axhendën e reformave të sektorit publik,
financat ndërqeveritare dhe arsimin. Aktualisht, ai po punon si konsulent për
administrimin e taksave, në një nga projektet e ndihmës Teknike ADB, në Kirgistan.
Bite Perceva Inga, është specialiste i ligjeve administrative në shërbimin civil në
Letoni, lidhur me anën juridike dhe të qeverisjes vendore dhe gjithashtu ka edhe
eksperiencë akademike. Ajo, ka botuar një sërë publikimesh shkencore lidhur me
çështjet e ligjit të procedurave administrative. Ajo, gjithashtu është trainuese e
gjykatësve, për këtë çështje. Që në vitin 2005 ajo ka qenë përgjegjëse e sektorit për
ligjin adminsitrativ dhe administratën publike, në kancelarinë e shtetit të Letonisë –
një institucion, që gjithashtu është përgjegjës për reformën në administratën publike.
Inga është specializuar në proceset dhe procedurat administrative; bazën ligjore të
administratës publike; reformën e administratës publike.
Bouckaert Geert, është Profesor i Manaxhimit Publik dhe drejtor i Institutit të
Manaxhimit Publik, në Universitetin Katolik të Leuvenit, në Leuven, Belgiikë. Ai
është gjithashtu President i Grupit Evropian të Administratës Publike (EGPA) dhe
anëtar i disa bordeve editoriale. Publikimet e tij të fundit janë rreth Reformës së
Manxhimit Publik (bashkëakutor me Christopher Pollitt) dhe Manaxhimit të
Performancës (bashkëakutor me John Halligan).
Debicki Marek, është Profesor në Universitetin e Manitobas, Kanada dhe Profesor
visitor në shumë shkolla të administratës publike në Amerikën e Veriut dhe Evropë.
Ai, është autor i një seri librash, artikujsh dhe raportesh për qeveri të ndryshme,
lidhur me fushat e ligjit publik dhe administrimit publik. Ai, është ish- Acting Chair,
i Komisionit të të Drejtave Humane në Manitoba dhe anëtar i një sër organizatave
ndërkombëtare në fushën e administratës publike.
Debicka Anetta Jaxa, punon në Institutin për Studime Ligjore, Akademia e
Shkencave të Polonisë, Varshavë, Poloni. Ajo, është autore e një sërë librash,
artikujsh dhe programesh trainimi në fushën e administratës publike dhe ligjit
kushtetues, veçanërisht lidhur me zhvillimet lidhur me zbatimin e ligjit dhe
modernizimin e administrimit bashkëkohor.
Fanta Petr, punon si ekspert dhe manaxher projekti në organizatën jofitimprurëse,
IREAS, Instituti për Politikat Strukturore, Pragë, Republika Çeke. Mbas 4 vjetësh
experience në administrimin e vetqeverisjes vendore, ai u fokusua në projektet
kërkimore për administratën publike dhe politikat rajonale. Ai, gjithashtu ka eksperiencë në vlerësimin e programeve të politikave dhe të shpenzimeve.
Gabrielyan Vache, është Nënkryetar i Bankës Qendrore të Armenisë. Ai është
Doktor në administratën publike, doktoraturë e marrë në Universitetin Rutgers, New
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York. Herë pas here, ai jep mësim në Universitetin Amerikan të Armenisë dhe
Universitetin shtetëror të Yerevanit. Që prej fillesave të Komisionit në vitin 1999, ai
është anëtar i Komisionit të Reformës në sektorin Publik, të Armenisë. Ai ka botime
në fushat e administrimit publik në vendet në tranzicion, privatizimit, administratës
publike të krahasuar, çështje të makroekonomisë dhe të proceseve regullatore.
Hajnal György, është Përgjegjës i Departmentit dhe studjues kryesor në Institutin
Qeveritar ECOSTAT, për Kërkime Strategjike të Ekonomisë dhe Shoqërisë,
Departamenti i kërkimeve për administratën publike, Budapest, Hungari. Interesat e
tij kërkimore, përveç të tjerash, janë të lidhura, me problemet e reformës së
manaxhimit në shtetet në tranzicion, studime krahasuese të kulturës administrative,
dhe analizat strukturore të organizatave të qeverisë qendrore. Ai, ka punuar si
konsulent në njësi qeveritare vendase dhe ndërkombëtare, akademike dhe të
koorporatave. Ai, është autor i rreth 40 librave, kapitujve të librave dhe artikujve në
revista dhe një numër të madh kumtesash në konferenca.
Hintea Calin, është Profesor i Manaxhimit Publik dhe Përgjegjës i Departamentit të
Administrimit Publik, Fakulteti i Shkencave Politike, Administrative dhe të
Komunikimit, Universiteti Babes Bolyai në Cluj Napoca, Rumani. Ai aktualisht,
është gjithashtu Këshilltar i Kryeministrit për administratën publike.
Knox Colin, është Profesor i Politikave Publike, Krahasuese në Universitetin e
Ulsterit, në Irelandën e Veriut. Interesat e tij kërkimore janë në fushën e reformës së
sektorit publik, me referencë specifike në vendet në zhvillim dhe mbrojtjen dhe
vlerësimin e politikave publike.
Kassymova Dinazat, ka mbajtur një numër postesh në sektorin publik në
Kazakistan, përfshi këtu atë më të afërtin, në administratën e Presidentit. Ajo
gjithashtu ka punuar si studjuese dhe trainere në Qendrën e Trainimit të Euroazisë.
Malyarenko Tatyana, është Profesore e Asociuar në Fakultetin e Drejtësisë dhe të
Shkencave Sociale në Universitetin Shtetëror të Manaxhimit, në Donesk, Ukrainë
dhe Profesore Vizitor dhe Erasmus Mundus, në Kosorciumin e Praktikave të të
Drejtave të Njeriut. Ajo, është eksperte e Bashkimit Ukrainas të Komitetit të
Helsinkit dhe eksperte e politikave publike, në Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe
Mbrojtjes së Ukrainës. Interesat e saj kërkimore përfshijnë aspektet sociale dhe
ekonomike të sigurisë, në vendet në tranzicion, sigurinë humane dhe qeverisjen e
mirë, konfliktet sociale dhe luftat civile.
Mashan Meirzhan, fatkeqsisht vdiq që kur punonte për këtë kapitull. Ai, ka qenë një
akademik dhe punonjës civil i vlerësuar, që me vdekjen e parakohshme ka lënë një
boshllëk në jetën e atyre që e njiihnin dhe që kanë punuar me të. Kapitulli i
Kazakistanit i dedikohet vdekjes së tij të parakohshme.
Fusha e ekspertizës e Mukanova Nuripa, është manaxhimi publik, formulimi dhe
analizat e e politikave publike, decentralizimi dhe sistemet e dhënies së shërbimeve
të qeverisjes vendore. Që prej vitit 1995, ajo është përfshirë në një sërë projektesh
studimore dhe asistencë teknike, si ―Reforma e Shërbimit Civil në Kirgistan‖ dhe
―Mbështetja për Forcimin e Qevrisjes Vendore në Kirgistan‖ të financuara nga EC–
TACIS; Programi i Reformës, Zdrav, i financuar nga Program GTAC/GSAC i

Rreth autorëve
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USAID dhe prej Bankës Botërore. Ajo, është e përfshirë gjerësisht në trainime dhe
kualifikime për përgatitjen e punonjësve civil dhe të bashkive, kurse të ofruara nga
Akademia e Manaxhimit, nën kujdesin e Presidentit të Kirgistanit.
Nakrošis Vitalis, ka diplomën Master në Ekonominë Politike të Tranzicionit, nga
London School of Economics (në 1998) dhe PhD, në shkenca sociale nga
Universiteti i Vilnius (në 2004). Aktualisht, Vitalis Nakrošis, është Profesor i
Asociuar në Institutin e Marrdhënieve Ndërkombëtare dhe Shkencave Politike
(Universiteti i Vilniusit) dhe gjithashtu partner në Institutin e Politikave Publike dhe
të Manaxhimit në Vilnius, Lituani.
Nemec Juraj, është Profesor i Financave Publike dhe Manaxhimit Publik në
Fakultetin e Ekonomiksit, Universiteti Matej Bel, në Banska Bystrica, Sllovaki dhe
Profesor Vizitor në Universitetin e Bathit, UK. Interesat e tij kërkimore përfshijnë
rolin e shtetit në shoqërinë moderne [aspektet mikroekonomike], efiçensën e sektorit
publik dhe reformat e shërbimit civil. Aktualisht, ai punon në Bordin e Manaxhimit
të IASIA dhe ka qenë më parë anëtar i komitetit Drejtues të NISPAcee.
Ochrana František, është Profesor i Financës Publike në fakultetin e Shkencave
Sociale, në Charles University, në Pragë dhe në Fakultetin e Financës dhe
Kontabilitetit, në Universitetin Ekonomik të Pragës, Republika Çeke. Interesi i tij
kryesor kërkimor, është lidhur me efiçensën e sektorit publik dhe shërbimeve
publike. Ai, ka botuar gati 20 libra shkencor, që fokusohen në probleme
mikroekonomie të financave publike dhe shërbimeve dhe aktualisht është Këshilltar i
disa enteve publike, veçanërisht Zyra Kombëtare e Auditit, dhe Ministria e Mbrojtjes
e Republikës Çeke.
Randma-Liiv Tiina, është Profesor i Administrimit dhe Politikave Publike, në
Universitetin Teknologjik të Talinit, Estoni. Interesat e saj kërkimore përfshijnë
refiormat e shërbimit civil, administratën në tranzicion, transferimin e politikave dhe
shtetet e vogla. Aktualisht, ajo është anëtare në Komitetin Drejtues të EGPA dhe ka
qenë më parë anëtare e Komitetit Drejtues të NISPAcee.
Salamatov Volodymyr, është Profesor i Asociuar në Akademinë Kombëtare për
Administrimin Publik, Zyra e Presidentit të Ukrainës, Zëvendës-President i Shoqatës
Ukrainase për Zgjidhjen e Konflikteve. Ai, ka qenë Fulbright Senior Scholar, në
Universitetin e Xhorxhias, ShBA, bashkëautor dhe pjesëmarrës në një sërë studimesh
ndërkombëtare, krahasuese lidhur me perceptimin e administrimit të efektivitetit të
manaxhimit, stresit në punë midis manaxherëve dhe një studim monitories kombëtar
i performancës së qeverisë së Ukrainës.
Selimyan Gayane, është Visiting Researcher, në Qendrën Turpanjian, për Analiza
Politikash në Universitetin Amerikan, të Armenisë. Ajo ka marrë pjesë aktive në një
sërë konferencash të NISPAcee dhe ka publikuar një sërë artikujsh. Fusha kryesore e
saj e studimit është manaxhimi i shëndetit publik. Aktialisht, ajo jeton dhe punon në
UK.
Šumpíková Fantová Markéta, është Profesore e Asociuar dhe studjuese në
Fakultetin e Manaxhimit, të Universitetit të Ekonomiksit, Pragë, në Jindřichův
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Hradec, Republika Çeke. Interesi i saj kryesor është efiçensa e shpenzimeve publike
dhe veçanërisht dhënia e shërbimeve publike.
Tõnnisson Kristiina, është Drejtore e EuroCollege të Universitetit të Tartusë,
Estoni. Ajo ka patur një numër detyrash të ndryshme si në sektorin privat dhe në atë
shtetëror, si brenda dhe jashtë jetës akademike, si në Evropë dhe në ShBA. Interesat e
saj shkencore përfshijnë manaxhimin publik në demokracitë e reja, qeverisjen lokale,
kulturën organizative dhe NPM.
Vaivare Inese, ka një ekpseriencë pune 10 vjeçare në administratën publike duke
filluar nga qeverisja vendore, agjensi dhe ministri të ndryshme deri në Kancelarinë e
Shtetit, ku ajo punon aktualisht. Ajo ka një ekpserincë të gjerë si lektore dhe trainere
për qeverisjen vendore, organizatat jo qeveritare dhe universitetet lidhur me aspekte
të administrimit publik. Inese, është specializuar për probleme të pjesëmarrjes civile,
manxhimin e cilësisë dhe cilësinë e shërbimeve civile, si dhe reformën e
administratës publike.
.

Parathënie

Studimet ndërkombëtare krahasuese midis vendeve janë parë nga një sërë
këndvështrimesh. Për të realizuar një studim, ju duhet të keni përbërësit e duhur
(struktura analitike, të dhëna, të njejtën pikëpamje për problemin), kordinim të mirë
(vende ku të takoheni, kalendarë, paraqitje të rregullt të drafteve), por mbi të gjitha,
kjo gjë kërkon njerëz të motivuar dhe të bindur për të punar në një projekt
intelektual.
Për të shkruar këtë libër, ne i kem patur të gjitha këto mundësi. Ka patur takime gjatë
konferncave të NISPAcee në Ljubljanë (2006), dhe në Kiev (2007). Ne, kishim një
grup të displinuar kërkuesish shkencor, nga një numër i madh vendesh të ndryshme.
Kishim një ekip editorial, në moshë të re dhe të motivuar. Edhe pse koha dhe burimet
nuk ishin të lehta, ky libër u bë realitet sepse ne vumë re se kishte një nevojë të
madhe për të.
Në të gjitha vendet e EQL, bile dhe më tej, ka një ekspertizë masive kritike në rritje
në universitete, në akademikë të tjerë dhe në NPO. Gjithashtu, në rritje janë dhe
studjuesit cilësor, që e kanë në axhendën e tyre të kërkimeve, reformën në sektorin
publik dhe e kanë futur atë në një perspektivë krahasuese e ndërkombëtare.
NISPAcee, ka luajtur një rol thelbësor në krijimin e këtyre rrethanave. Kërkuesit
shkencor po bëjnë progres, në kërkimet e tyre në krahasimet dhe diskutimet, në të
mësuarit, aplikimet, debatet, argumentimet dhe së fundi në botime.
Ky libër, është në një drejtim me premisat, se kërkimi shkencor është akumulues, e se
hapi tjetër është besimi (konfirmim ose mospranim) i hapave të mëparshëm. Ky libër,
bënë përpjekje për të aplikuar një skemë analitike, që është aplikuar me sukses nga
Christopher Pollitt dhe unë, në 12 vende të OECD dhe në Komisionin Evropian. Ky
libër, është i rëndësishëm të paktën për tre arsye. Së pari, ai jep një paraqitje të
përgjithshme të vendeve në tranzicion – disa janë pjesë e BE-së, të tjera ende jo.
Edhe pse pozicioni fillestar, madhësia, kapacitetet ekonomike dhe drejtimet politike
janë krejt të ndryshme, ato kanë disa të përbashkëta gjeografike dhe historike. Të
bësh këto krahasime sipas një formati relativisht krahasues, është një përshkrim i
vlefshëm për atë se çka po ndodh. Faktet e reformës që kryhet, shpesh nuk janë të
lehta për t‘u zbuluar. Por, në këtë libër, është bërë një përpjekje serioze nga persona
që i njohin vendet dhe flasin gjuhën e këtyre vendeve. Gjithashtu, kapitulli
përmbyllës përmbledh dhe tregon evoluimin konvergjues dhe divergjues të vendeve
që kanë bërë përpjekje të rëndësishme për transformimin e tyre.
Një arsye e dytë, është se sa më shumë vende analizohen duke përdorur një standart
format, aq më tepër kjo gjë bëhet më interesante, jo vetëm nga klasterat, trendet dhe
trajektoret e zhvillimit, por gjithashtu edhe metodologjikisht për të përpunuar
variablat dhe përshkrimet. Kjo gjë mund të çoj në thellimin e njohurive rreth
transferimit të metodave, teknikave dhe modeleve. Kjo na bënë ne, të pyesim se
realisht cilat janë më të përbashkëtat dhe më të ndryshmet?
Një arsye e tretë, është se ky libër ngre shumë pyetje. Si mund të kryejmë refoma të
pakthyeshme? Çfarë e bënë një reformë të suksesëshme apo të dështuar? Pse ndodh
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që disa ―zgjidhje‖ nuk përshtaten? Si ndikon kultura? Kur kemi varësi nga hapat e
hedhur dhe kur nuk kemi? Çfarë ndryshimi bënë udhëheqja? Si është kapur
rezistenca për ndryshim në reformat e Manxhimit Publik në EQL? Këto janë
probleme shkencore e me pasoja praktike. A mund të mësojnë vendet e EQL, nga
Portugalia dhe Spanja?
Në se ka një tregues për ta konsideruar këtë libër si ―të suksesëshëm‖,, është se
njerëzit do ta lexojnë për të ditur se çfarë po ndodh, përtej vijave të trasha dhe se ky
studim do të përsëritet, le të themi pas 10 vjetësh. Dhe ky libër do të jetë pjesë e një
memorjeje shkencore kolektive – një memorje Evropjane për të ardhmen.

Reformat në Sektorin Publik në Vendet e EQL: Hyrje
Geert Bouckaert

Në një raport të OECD "Qeveria e së Ardhmes", (2000) pyetja: Pse duhet reformë në
manaxhimin publik?- ka marrë përgjigje në tre mënyra. Së pari, qeveritë kanë nevojë
të jenë të përgjegjëshme ndaj shoqërisë, lidhur me përgjegjshmërinë dhe më shumë
shërbime më të mira dhe më të shpejta. Së dyti, duhet të ristabilizohet besimi tek
qeveritë. Një arsye e tretë, është se roli i qeverive po ndryshon nën presionet e reja,
përfshi edhe humbjen e monopolit të qeverisë, konkurencën më të madhe dhe hapja e
shoqërive dhe e strukturave ndërkombëtare.
Megjithatë, për vendet e EQL, pozicionet fillestare, sfidat, kapaciteti për ndryshim,
dhe objektivat fillestare ishin krejt të ndryshme nga shumica prej vendeve të Evropës
Perëndimore, me përjashtim p.sh. të Portugalisë, ose Spanjës (OECD, 2005).
Në pjesën e parë ky kapitull do të mbuloj gjerësinë e Reformave në Sektorin Publik
që mund të jenë të ngushta ose të gjera. Në pjesën e dytë diskutohen trajektoret e
reformës, që nuk janë lineare por që kanë progres në një mënyrë korekte. Në pjesën
e tretë dhe përfundimtare, diskutohet pjesa e mbetur e reformave praktike dhe e
studimit.
1. Gjerësia e reformës së sektorit publik
Në Evropën Perëndimore janë bërë analiza të një problemi relativisht të përbashkët.
Koincidojnë dy probleme kryesore d.m.th. së pari, një problem makroekonomik i
një proporcioni shumë të madh të qeverisë në PPB, një deficit i konsiderueshëm, dhe
të kuptuarit e mungesës së performancës, së sektorit publik, në kontributin në PPB.
Një problem i dytë, ishte një rënie e besimit dhe legjitimitetit të institucioneve
publike, përfshi edhe politikanët.
Zhvendosjet makroekonomike (nga ‗problemi‘ tek ‗zgjidhja‘) mund të operacionalizohet nga pikpamja ‗ekonomike‘, si në vijim:
• proporcioni i sektorit publik në rënien e PPB; ka vende me një model stabël të
rënies, të tjera kanë një rënie më të ndryshueshme;
• huamarrja neto qeveritare, është një tregues i deficitit vjetor; natyrisht që normat
e Maastricht-it, me maksimumin prej 3% të defiçitit, ka një ndikim të
rëndësishëm në politikat e reformave në BE. Në përgjithësi, ka patur një trend
rënieje. Në disa vende ky defiçit është kthyer në një sufiçit; krizat e tanishme
(financiare) po e kthejnë këtë model përsëri;
• punësimi shtetëror si një propocion i punësimit gjithsej, në përgjithësi duhet të
bjerë. Megjithatë, disa vende kanë një numër stabël ose edhe në rritje të
punësimit shtetëror;
• ndarja e buxhetit, tregon në përgjithësi se konsumi i drejtpërdrejt nga ana e
qeverive, është në rënie. Kjo gjë mund të provoj se ofrimi i shërbimeve direkte
nga ana e sektorit publik, është në rënie. Gjithashtu kjo tregon se transfertat janë
në ngritje. Këto Reforma të Manaxhimit Publik në EQL, rritin transfertat dhe
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gjithashtu duhet të garantojnë kontraktimin ose privatizimin e dhënies së
shërbimeve.
Nga një pikpamje shoqërore, kemi një ndjenjë të përgjithëshme të rënies së
kënaqësisë nga performanca e qeverisë dhe në lidhje me të edhe një nivel të besimit
që në përgjithësi ka qenë në rënie.
Për të zgjidhur këto probleme, në vende si UK (Thatcher) dhe ShBA (Reagan),
politikanët filluan të fajsojnë shërbimin civil dhe të distancojnë veten nga sektori
publik. Sektori publik, ishte shkaku i të gjitha problemeve dhe me reduktimin e tij do
të zgjidheshin të dy problemet. Kjo strategji, nuk mund të zgjas përgjithnjë përderisa
besimi tek punonjësit civil, është më i madh se sa tek politikanët. Kjo sjellje negative
nuk është e qendrueshme për një periudhë afatgjatë. Kështu që duhen të zhvillohen
strategji të tjera. Duke analizuar këto strategji, vihen re tre objektiva kryesore:
• nevoja për të rregulluar proporcionin e qeverisë tek PPB dhe lidhur me këtë,
nevoja për të reduktuar deficitin (kursimet), ose për të rialokuar burimet;
• nevoja për të zgjidhur problemin e nivelit të ulët të performancës (reale dhe/ose
të perceptuar si të tillë); dhe
• nevoja për të ripërcaktuar përgjegjëshmëritë midis aktorëve (legjislativ ndaj
ekzekutivë; sektori publik ndaj tregut; politikat ndaj administrimit; ministrat ndaj
ministrive dhe ndaj organizmave të pavarur; niveli qendror ndaj niveleve të
decentralizuara të qeverisjes); kjo rrit nevojën për të ripërcaktuar mekanizmat e
përgjegjshmërisë.
Për zgjidhjen e këtyre problemeve, ‗performanca‘ bëhet një emërues konceptual i
zakonshëm. Ushtrimi i zhvendosjes së aktiviteteve drejt tregut dhe i reduktimit të
buxhetit, shpie në planifikim të hyrjeve, aktivitieteve, prodhimit dhe rezultateve,
lidhjes së tyre tani dhe në të ardhmen. Marrja e masave për të përmirësuar nivelet
reale dhe/ose të perseptuara të performancës, kërkon aplikimin dhe përdorimin e
instrumentave që përshkruhen dhe shtyhen prej performancës.
Axhustimi i sistemeve të përgjegjshmërisë, ndarja dhe mekanizmat e
përgjegjshmërisë, të shpien në faktin se performanca do të përdoret si një term kyç
operacional, për të garantuar marrëveshjet thelbësore, të vlefshme dhe të përditshme
të performancës. Në trendet e vrojtuara, që shfaqen gjatë krijimit të një sektori publik
modern, performanca, shfaqet si një element kryesor. Në përgjithësi, janë tre
mekanzima bazë hipotetik, që duhet të supozohen në dinamikën e rritjes së
performancës: Së pari, rritja e presionit, përmirëson performancën (supozimi i
presionit); së dyti, rritja e specializimit, përmirëson performancën (supozimi i
ristrukturimit); dhe së treti, rritja përfshirjes së qytetarëve, përmirëson performancën
(supozimi qytetari si konsumator) (Bouckaert dhe Halligan, 2008).
Ideja e përgjithëshme se qeveria dhe sektori publik, nuk ndryshojnë nga vetvetja
reflektohet në idenë se presioni për performancën, duhet të organizohet që të
garantoj ndryshimet dhe përmirësimet. Si rezultat, institucionalizohet presioni i
brendshëm dhe i jashtëm, në sektorin publik. Rritja e presionit të brendshëm, kërkon
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që të aktivizohet i gjithë rangu i instrumenteve të manaxhimit të brendshëm. Planet
strategjike dhe planet e biznesit vlerësimi i personelit marrëdhëniet organizative dhe
mekanizmat financiar axhstohen për të rritur presionin. Gjithashtu, presioni i
brendshëm është prezent përmes mekanizimave të tregut.
Në vijim të presionit, përfshihet idea e specializimit për performancën me qëllim
që të rriten përmirësimet. Krijimi i organizatave autonome me kompetenca në fusha
të ngushta, deri në qëllime dhe detyra të veçanta të organizmave homogjene, sipas
filozofisë së manaxhimit, shpie në atë që manaxhimi është një rezultat shtytës. Kjo
gjë, gjithashtu aplikohet tek cikli i politikave, ku skicimi i politikave vihet re të
ndodh në një mënyrë më të mirë p.sh. në ministritë, zbatimi në një organizëm tjetër të
pavarur (tregu ose sektori publik) dhe vlerësimi në një tjetër. Shumë vende luftojnë
me axhendën e një mekanizimi adekuat të koordinimit.
Një çështje e tretë, thelbësore, është roli ‗klient‘ i qytetarëve, përfshi edhe përfshirjen
e tyre aktive në bashkëskicimin, bashkëvendimarrjen, bashkëzbatimin dhe
bashëvlerësimin e shërbimeve publike. Pjesëmarrja për performancë, bëhet një
element kyç në politikat e reformave për rritjen e kënaqshmërisë dhe së fundi edhe të
besimit dhe legjitimitetit të shërbimeve publike.
Në vendet e EQL kemi gjithashtu edhe një analizë të problemit me veçoritë relative.
Megjithatë, pozicioni fillestar ishte krejt i ndryshëm, dhe objektivat u influencuan
shumë nga perpsektiva e mundësisë për t‗u bërë anëtar i BE, ose jo. Ndërtimi i
demokracive, organizimi i trarnzicionit dhe përgatitja e parahyrjes, ishin objektiva të
ndara. Në disa raste, sistemet ndryshuan në mënyrë dramatike. Ndryshimi i sistemeve
politike p.sh nga diktatura në demokraci, bëri që edhe elitat të ndryshonin. U
stabilizua kontrolli dhe balanca demokratike. Strukturat shtetore u riorganizuan, p.sh.
përmes rritjes së decentralisimit. Sistemi ekonomik, ndryshoi natyrën e vet p.sh. nga
monopolet shtetore, në sistemet e tregut me firmat private. U krijuan dhe janë
ndërtuar sistemet shoqërore dhe sociale me OJQ-të, organizatat jofitimprurëse dhe
grupet e aksioneve të qytetarëve, për të marrë pjesë aktivisht në debatin publik dhe
për t‗u bërë grupe interesi, në shoqërinë dhe komunitetin e tyre (Peters, 1996).
Brenda sferës publike, proceset e vendimmarrjes janë riskicuar për të zgjedhur
personelin politik dhe administrativ, për të krijuar një strukturë ligjore me autoritet
dhe legjitimitet, për të patur një cikël të ri buxhetor, për të patur politika të
qendrueshme që janë sistem mbështetës dhe për të krijuar një infrastrukturë të
sektorit publik që është efçent, efektiv, i besueshëm, transparent dhe legjitim.
Në vendet e EQL, vihet re se ndryshimet janë drastike, përfshi edhe ndryshimet në
sistemet publike. Politikanët, politikat dhe administrata kanë ndryshuar shumë. Duke
u fokusuar tek administra dhe manaxhimi i sistemeve publike, janë të mundura pesë
qëllimet e reformave, nga një gjerësi e reformave shumë e ngushtë dhe e limituar deri
në një gjerësi të tendosur dhe të gjerë (Pollitt dhe Bouckaert, 2004).
Këto pesë pozicione, mund të lidhen me përkufizimet e reformës së sektorit publik.
Të zgjedhurit e një nga këto pesë pozicione, nuk është një zgjedhje akademike me
pasoja teorike. Të zgjedhurit e një nga këto pesë modele, ka pasoja të
jashtëzakonshme praktike për përmbajtjen e një program reforme, për zgjedhjen e
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projekteve të reformës dhe për pasojë dhe kohën e portofolit të reformës. Kjo gjë,
kërkon gjithashtu të bëhen zgjedhje të ndryshme, taktike. Një nga çështjet bazë është
se sa shkallë lirie ka reforma e sektorit publik.
Modeli i parë ka një gjerësi të reformës, që është e limituar në një organizatë të
vetme brenda sektorit publik. Në këtë kuptim ―manaxhimi publik, është një përzjerës
i orjentimeve normative të administratës publike, tradicionale dhe orientimit
instrumental të manaxhimit të përgjithëshëm‖ (Perry dhe Kraemer 1983). Në
praktikë, kjo do të thotë se teknikat e manaxhimit, të sektorit privat janë importuar në
sektorin publik. Metodat dhe teknikat e komandimit dhe kontrollit, sistemet e
kontrollit të brendshëm, mjetet e manaxhimit financiar dhe të personelit etj. të
bazuara në sektorin privat, janë transferuar tek sektori publik. Fokusi këtu është në
një organizatë të vetme. Supozimi është se, në se këto entitete funksionojnë
regullisht, athere sektori publik është shumë më mirë. Natyrisht, kjo kërkon një
sistem mbështës solid, përderisa kjo do të aplikohet tek të gjitha organizatat e sktorit
publik, si vendore dhe qendrore.
Një model i dytë, ka një gjerësi më të madhe të reformës, që kalon përtej një
organizate të vetme dhe ka të bëjë me një klaster të organizatave të sektorit publik.
―Zona kritike e manaxhimit publik, është manaxhimi i pavarësisë organizative, për
shembull, në dhënien e shërbimeve ose në manaxhimin e proceseve buxhetore.
Manaxhimi publik, ka lidhje me funksionimin efektiv të të gjithë sistemit të
organizatave. (...) ajo që e dallon manaxhimin publik, është pranim i qartë i
përgjegjësisë për t‘u marrë me problemet strukturore në nivelin e sistemit si një i
tërë‖ (Metcalfe dhe Richards 1987, f. 73–5). Kjo gjë ka lidhje me reformimin e
rrjeteve, ose organizatave zinxhir. Këtu, ne reformojmë organizatatat dhe ndërthurjet
e tyre, ndërvarësitë, ndërveprimet dhe bëjmë klasterime bashkëkohore. Vlera e
shtuar, është përcaktuar në nivelin e grup-organizatave, jo vetëm në një nivel të
vetëm. Këtu, ne mund të shtrojmë pyetjen se ku organizata të veçanta mund të jenë
qendrore më tepër se të decentralizuara. Vendndodhja e një organizate në një grup
bëhet e rëndësishme. Kemi dhe pyetjen e marrëdhënieve, p.sh. hierarkitë e
organizatave, me qëllim që të ketë dhënie cilësore të shërbimeve dhe zbatim
politikash. Kjo gjë kërkon vizion lidhur me arkitekturën dhe planifikimin e sektorit
publik.
Një model i tretë, shkon më tej se kjo arkitekturë. ―Ne e konceptojmë administrimin
publik, si një lidhje kyç të rezultateve të shtetit, përmes shoqërisë civile. Megjithatë
ndërthurja midis administrimit publik dhe shoqërisë civile, është një rrugë
dykalimshe, përfshi zbatimin e politikave publike dhe gjithashtu edhe kërkesat për
politika nga aktorë privat, përmes politikëbërësve‖ (Pierre 1995, f. ix). Kjo gjerësi e
reformës, përfshin ndërthurjen e sektorit publik dhe shoqërisë civile. Kjo ndërthurje
gjithashtu ka nevojë që të reformohet, gjë që në disa raste kërkon që shoqëria civile
të (ri)ndërtohet. Kjo gjë, kërkon njohjen e shoqërisë civile si një partner në reformë.
Për më tepër janë të nevojshme platforma për ndryshme, diskutime transparente dhe
debate kontradiktore, me qëllim që të reformohet sektori publik në një mënyrë të
qendrueshme, legjitime dhe transparente. Palët e interesuara, bëhen pjesë e procesit
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të reformës. Bashkëprodhimi dhe partnershipi publik, privat (PPP) bëhen mjetet kyç
në të gjithë prodhimin dhe shërbimet. Ciklet politike, konsistojnë në një
bashkëskicim, bashkëvendimmarje, bashkëzbatim dhe bashkëvlerësim (Pollitt,
Bouckaert, Löffler 2006).
Një model i katërt, shkon më tej se niveli infrastrukturor dhe perfshin superstrukturën
e reformës. ―Ne flasim rreth shtetit manaxherial sepse ne duam të pozicionojmë
manaxherializmin, si një formacion kultural dhe një grup i dallueshëm ideologjish
dhe praktikash që formojnë një nga kontraktimet e një rregullimi politik emergjent‖
(Clarke dhe Newman 1997, f. ix). Ky qëllim i reformës, përfshin sferën e ideve dhe
ideologjive, kulturës dhe vlerave. Reformimi i sektorit publik, nuk përfshin vetëm
infrastrukturën (organizatat dhe ndërveprimin e tyre me sektorin publik dhe
shoqërinë civile), por gjithashtu edhe superstrukturën e tij. Megjithatë, kjo nuk do të
thotë se duhet të ndryshohen identitetet e komuniteteve ose kombeve, kjo do të thotë
se praktikat bazohen në sistemet e besimit me norma dhe vlera, kultura dhe ide
(Bouckaert, 2007). Largimi i traditës së korrupsionit, mbështetja e kulturës dhe
sipërmarrjes publike me përgjegjshmëri, forcimi i vlerave të besimit të qytetarëve
dhe kënaqshmërisë së konsumatorëve janë pjesë e gjerësisë të katërt të reformës. Një
debat themelor këtu është diskutimi i vjetër se kur infrastruktura përcakton
superstrukturën e saj dhe e kundërta, idetë ndryshojnë praktikën. Ky është një
element themelor i programit të reformës së qëndrueshme. Ai, kërkon projekte për
edukimin qytetar, për transparencë dhe komunikim, vrojtime lidhur me klientët,
qytetarët dhe punonjësit civil, lidhur me perceptimin, shpresat, besueshmërinë dhe
bindjen, kënaqësinë dhe besimin.
Modeli i pestë, shkon përtej modelit të katërt dhe përfshin të gjithë elementët e
sistemit. ―Administrata publike, mund të interpretohet si një sistem social që ekziston
dhe funksionon, në përputhje me rregullin e vet, por nga ana tjetër, ajo gjithashtu
varet nga kushtet e mjedisit në një shoqëri komplekse dhe në ndryshim. (...) Në dritën
e diferencimeve të funksionimit të shoqërisë moderne, shteti dhe tregu janë të
rëndësishëm për strategjitë e tyre karakteristike, që të kontrollojnë furnizimin me
mallra. Lloji, qëllimi, dhe shpërndarja e mallrave private, vendosen nga harmonizimi
i preferencave individuale me mekanizat e tregut; nga ana tjetër vendimi për
prodhimin e mallrave publike, bazohet në objektiva kolektive, d.m.th. politikoadministrative dhe të zhvillimit‖ (König 1996, f. 4, 59). Kjo, kërkon një strategji
reforme që përfshin mekanizmat drejtues në shoqëri, në varësi të vetë strukturës së
shtetit. Mekanizmat e tregut, natyrisht janë me sektorin privat. Mekanizmat
buxhetor, janë qartësisht me sektorin publik. Në një ekonomi të përzierë, mund të
kemi edhe alokim konsensual të burimeve midis organizatave jofitimprurëse.
Reforma në Sektorin Publik, ndikon proporcionet dhe rregullon mekanizimin e
alokimit midis enteve publike, private dhe jofitmimprurëse. Ajo gjithashtu ndikon në
mekanizimin e alokimit brenda sektorit publik duke përdorur hierarkitë (shpërndarja
buxhetore nga lartë poshtë), tregjet (mekanizimat tip të tregut si bonot ose tenderat
konkuruese), ose rrjetet (shpërndarja me konsensus).
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Ashtu si në shumë vende të tjera, Reforma në Sektorin Publikin në vendet e EQL, ka
në optikë strategji të përziera dhe këto zgjedhje kanë ndryshuar herë pas here.
Megjithatë, vihet re se gjerësia e reformës ka qenë më e gjërë. Gjithashtu, për shkak
të cikleve elektorale, vihet re se taktikat kanë qenë më të dukshme se sa strategjitë.
Kjo na çon në pyetjen e trajektoreve për të ecur përpara. A janë reformat lineare,
dialektike, apo ciklike? A janë ato të vazhdueshme, apo jo të vazhdueshme? A janë
ato kumulative, apo jo? A kanë qenë modelet të qarta, apo jo?
2. Trajektoret e reformës
Eshtë e qartë se axhustimet në sektorin publik janë bazuar në modelin veprimkundërveprim, ku zgjidhja e problemit kthehet në një problem më vehte, që ka nevojë
të zgjidhet si në figurën 1. Një zgjidhje bëhet jofunksionale, sepse ajo i përgjigjet jo
realisht, ose ose në realitet nuk i përgjigjet pyetjes, ose sepse zgjidhja bëhet kaq
ekstreme, sa humbet kapacitetin e përgjigjes, ose sepse zbatimi ishte shumë i gabuar
dhe me pasoja. Në disa raste ‗kura‘ ishte më keq se sëmundja. Shumë nga vendet e
OECD-së, bile edhe vendet më racionale dhe ‗thjesht‘ MTR, si Zenlanda e Re, kanë
një seri refomash që mund të strukturohen në përputhje me zinxhirin (problem)(zgjidhje)=(problem)-(zgjidhje) etj., (Boston etj., 1996; Chapman dhe Duncan, 2007;
Commonwealth Secretariat, 2003; Norman, 2003; Scott, 2001; Schick, 1996). Kjo
zikzake, zinxhir veprim-riveprim, nuk ishte skicuar më parë, por në shumë vende u
bë një model i ndryshimit. Në disa raste kishte një zmadhim ideologjik të një
zgjidhjeje, që më tej u korrektua ideologjikisht nga qeveria e mëvonshme.
Kjo trajektore përshkruhet në figurën 1. Një situatë fillestare është kuptuar si një
problem. Që prej vitit 1980, reagimi i vendeve ka qenë që të mirëmbajnë,
modernizojnë, të marketojnë ose të minimizojnë sektorët e tyre publik (Pollitt dhe
Bouckaert 2004). Kjo gjë ka rezultuar në një rang ‗zgjidhjesh‘ të pranueshme për
problemet. Megjithatë, siç u përshkrua më sipër, këto zgjidhje u bënë më ekstreme,
ose të papranueshme, për arsye të disa mosfunksioneve. Presioni mosfunksionues
dhe specializimi, shkaktuan humbje të kontrollit. Në përgjithësi, grupi i zgjidhjeve që
duhet të merren në konsideratë për të zgjidhur gjeneratën e dytë të problemeve, mund
të bazohen në mekanizimin e hierarkisë (dhe instrumentat që lidhen me të), tregjet
dhe rrjetet. Në mënyrë specifike, Mekanizmat e Tipit të Tregut (MTT) dhe
Mekanizmat e Tipit të Rrjetit (MTR), u supozuan të ishin të përdorshëm për shkak të
përputhshmërisë së tyre të lartë, me autonomin organizative (Christensen dhe
Laegreid, 2006; Halligan, 2006).
Ka problem të të kuptuarit të garantimit të performancës, të marrjes dhe pozicionimit
të përgjegjshmërisë, të vërtetimit të përgjegjshmërisë, të mbajtjes ose theksimit të
transparencës, të bërjes së kontrollit funksional dhe mbajtjes së një kapaciteti të
mjaftueshëm politikash. Si një ‗zgjidhje‘ e problemit u krijuan agjensitë, u garantua
autonomia, u rrit specializimi, u zhvillua kapaciteti i politikave të vetme dhe u
instaluan sistemet e performancës (PMS), që u instaluan për guidim, kontroll dhe
vlerësim. Kjo gjë mund ta zgjidh problemin fillestar.
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Megjithatë, këto reforma rezultuan në nivel jofunksional të autonomisë. Autonomia,
u bë një objektiv më vete dhe qeveria qendrore humbi kontrollin mbi familjet dhe
organizatat centrifugale. Për shkak të mekanizimave kontraktuese me këto agjensi, ka
patur një fokus në rezultatet e matshme, të cilat gjithashtu kanë influencuar për një
sistem bonusesh. Kjo gjë rezultoi në një fokus jooptimal tek rezultatet e agjensive më
tepër se tek dhënia e politikave. Ishte e paqartë në se kjo gjë edhe si rezultat, ka
kontribuar në një përfundim të caktuar. Përfundimisht, rezultatet u bënë një objektiv
në vetvete. Gjithashtu, ka patur kosto të konsiderueshme të transaksioneve midis
komponenteve të ciklit politik dhe midis agjensive. Autonomia rezultoi të mos jetë e
lidhur me hallkat normale të skicuara, me zbatimin dhe vlerësimin. Bile edhe më keq,
natyra e lidhjes u alternua nga një lidhje hierarkike, në një mekanizëm të tipit të
tregut. Departamenteve dhe agjensive, j‘u dhanë këshilla dhe shabllone politike.
Kishte një ndërthurje gati tregu, midis ofetës dhe kërkesës të këshillave politike, ose
një ndërveprim tjetër midis entiteteve në sektorin publik. Në ndarjen e ofertës dhe
kërkesës, kishte kapacitet politik të palidhur, që ishte shumë i specializuar dhe mbi
masën kritike. Lidhja midis niveleve të ciklit politik, por gjithashtu edhe brenda
nivelit të zbatimit u përça, për hatër të autonomisë dhe përgjegjëshmërisë. Një
zinxhir politik, logjik u bë një pjesë e ofertë dhe kërkesës. Filluan disfunksionet si një
pasojë e performancës, bazuar në sistemet e kontrollit për të rezultuar në ―kumar‖.
Parimet drejtuese, nuk ishin realiteti i vlerës së shtuar administrative, ose shoqërore,
por ishin derivate të numrave më të mirë, në tregues të caktuar.
Ky problem, kërkoi ‗zgjidhje‘ të reja që u bazuan në rikrijimin e koordinimit midis
departamenteve dhe agjensive, ose midis vetë agjensive, duke përdorur Mekanizma
të Tipit Hierarqik (MTH) të rinovuara dhe gjithashtu edhe Mekanizma të Tipit të
Tregut (MTT) të reja dhe Mekanizma të Tipit të Rrjetit (MTR). Gjithashtu, zunë
vend edhe përpjekjet për të parë përtej organizatave të veçanta dhe për të marrë
perspektiva politike (duke u fokusuar tek forcat e rezultatit për produktin, kufijtë
midis organizatave ‗rishikimi i sfondit‘, ose vlerësimet e drejtpërdrejta), duke rritur
kapacitetet e politikave në një nivel më të lartë. Kontrolli, u bë zgjidhja e re.
Kontrolli i brendshëm, u bë një pjesë e veçantë e sistemit të kontrollit. Kontrolli i
jashtëm, u zgjerua dhe u zhvillua më tej, duke kontrolluar të gjitha aspektet e
‗performancës‘, përfshi edhe cilësinë e treguesve dhe të të dhënave. Një pyetje kyç
ishte se, kur këto ‗zgjidhje‘ do të gjeneronin probleme të reja?
Kjo ndodhi. Duket se MTH, jo gjithnjë ishin funksionale, veçanërisht në rastet e
pastra të ricentralizimit. Gjithashtu, MTT në disa raste rezultuan në zhvendosjen nga
një monopol publik në një monopol privat, pa konkurencë, ose rregulla tregu dhe
modernizim. MTR, në shumë raste, u bë një mekanizëm i butë dhe simbolik.
Natyrisht, ka shumë shembuj të versioneve të rinovuara të hierarkive (strukturat
holding, buxhetet e konsoliduara, etj.), ose të tregjeve të rregulluara (telecom,
shërbimi postar, electriciteti), të rrjeteve që funksionojnë (‗metodat e hapura të
koordinimit‘ në BE). Megjithatë, gjithashtu vihet re se kur shfaqet një problem,
zgjidhja është pasja e këtij problemi me më shumë intensitet. Një problem i njohur i
treguesve, ose objektivave, apo kontrolleve çon në më shumë tregues, më shumë
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objektiva, më shumë kontrolle. Në disa raste një ndërtesë e re e treguesve, mund të
konsiderohet si një cunam i treguesve, objektivave dhe kontrollit. Veçanërisht, ka
shpërthyer kontrolli i brendshëm. Mbi të gjitha, performanca si një parim për të
organizuar një sistem kontrolli, ka zëvendësuar besimin, si një parim bazë.
Mosbesimi brenda sektorit publik, është bërë standard: midis qeverisjes qendrore dhe
vendore, midis ministrive dhe agjensive, midis departamenteve të linjës dhe
departamenteve horizontale, midis politikave dhe administrimit. Supozimi se agjentët
dhe specialistët në sektorin publik, janë në një linjë me interesat e përgjithëshme,
është bërë një parim i vjetëruar dhe ka nevojë të zëvendësohet nga një parim i
përgjithshëm i ekonomiksit neo-institutionalists, d.m.th. parimet nuk duhet të besojnë
agjentët. Për më tepër, në se krijohet besimi, athere ai është i pamjaftueshëm.
Mosbesimi, kontroli dhe auditimi duhet ta zëvendësojnë atë.
Kjo zgjidhje ekstreme, e kthyer në një problem, ka nevojë për një zgjidhje të re. Në
disa vende ka një tendencë për të marrë në konsideratë parimin ‗më pak është më
tepër‘. Në Hollandë, treguesit kanë nevojë të jenë ‗të përdorshëm‘ dhe ‗spjegues‘
bazuar në parimin që thotë se duhet të përdorim tregue,s ose duhet të spjegojmë se
pse nuk përdorim tregues. Rindërtimi i besimit me sektorin publik, jo vetëm besimi i
qytetarëve me qeverinë dhe administratën e tyre, është një ‗zgjidhje‘ e problemit.
Gjithashtu, fokusi tek performanca ka nevojë që të mbahet parasysh sjellja e
qeverisë, përtej sektorit publik në kuptimin strikt të tij, që rezulton në performancën e
qeverisjes si një model (6, e.a., 2002). Natyrisht, që kjo përsëri mund të sjell
probleme të reja dhe këtu kërkohet një vlerësim ex ante i këtyre zgjidhjeve.
Këto trajektore zikzake veprime-kundërveprimesh, janë një përshkrimin empirik që
përdoret në shumë vende të OECD, edhe në rastin kur disa prej tyre kanë ndjekur
këtë sekuencë në një mënyrë më të qartë se të tjerat. Për më tepër, disa vende kanë
ndjekur, ose kanë imituar zgjidhjet ‗e avancuara‘, që janë të avancuara sepse japin
zgjidhje ndaj një problemi të mëparshëm dhe për më tepër shkojnë më tej në pasoja,
ku mbase nuk japin ‗zgjidhjen‘ e drejtë për ‗problemet‘ (pasojat) e tyre. Një rast i
njohur, është Mongolia, që importoi modelin financiar të Zelandës së Re dhe u
financua me kredi nga Banka e Zhvillimit të Azisë. U vunë re disa gjëra që të bëjnë
të kuptosh se ne nuk kemi nevojë të imitojmë Zelandën e Re, veçanërisht nuk duhet
të imitojmë vendet në zhvillim (Schick, 1998).
Shumë nga përkufizimet e problemit të përbashkët gjithashtu, gjenerohen nga
burokracitë tradicionale dhe Weberiane. Për shumë vende Evropiane, kontinentale,
pozicioni fillestar janë shteti ligjor (Rechtsstaat, Etat de Droit) dhe lidhur me të
burokracia Weberiane. Në të vërtet, ka nevojë të kemi më shumë inciativa për
përgjegjshmërinë ndaj performancës, të orjentuar ndaj qytetarëve dhe klientëve, për
vendimmarje të hapur dhe transparente, mbase edhe për pjesëmarrje. Duke
përmirësuar modelin Evropian, Weberian me elementët e performancës dhe
pjesmarrjes, mund të arrijmë në një model Neo-Weberian (Pollitt dhe Bouckaert,
2004; Pollitt etj., 2009). Vendet Anglo-Saksone, kanë ndjekur trajektoren e
përmirësimit të modeleve të manaxhimit publik, duke zbatuar parimet e Manaxhimit
të Ri Publik.
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Figura 1
Përmirësimi i zinxhirit Problem-Zgjidhje për reformat në sektorin publik
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Rigjetja e zinxhirit Problem-Zgjidhje, lidhur me reformën në sektorin publik në
vendet e EQL, trashëgoi burokracinë që dominohej nga një parti e vetme. Eshtë e
rendësishme të përpiqemi të përcaktojmë, ose të parashikojmë trajektoren zikzake të
veprime kundërveprimeve për të arritur modelin e dëshiruar, kjo bile është edhe më e
rëndësishme se përcaktimi i modelit të fundit, që është i nevojshëm për një vend të
veçantë. Natyrisht, veçanërisht për vendet që duan të bashkohen, dhe së fundi u
bashkuan me BE-në, ka një listë të qartë me ‗të bëhen‘, dhe një sërë ‗acquis‘ për t‘u
realizuar. Ka një presion ekonomik dhe politik për të bërë progres, për të shpejtuar
ndryshimet, ndoshta për të ndjekur rrugën e shkurtër ose për të kërcyer drejt
pozicioneve ‗përfundimtare‘. Reformimi i sektorit publik në disa raste, është
njëkohësisht i nevojshëm dhe i pamundur dhe paraqitet shumë problematik.
Importimi i teknikave MTR, që janë të nevojshme për të përmirësuar burokracinë
Weberiane, kur ato nuk janë prezente dhe ndërtimi simultant i kontrollit dhe
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balancave klasike, ishte një realitet i ashpër. Reformimi në një rast të tillë, është në
disa raste të organizarit e dyfunksioneve. Kjo na shpie tek seksioni i fundit.
3. Probleme të mëtejshme për t’u studjuar
Këtu ka kuptim zbatimi i një modeli standart të analizës së një sërë vendesh. Qëllimi
i fundit, është të bëhen krahasime. Qëlllimi i krahasimeve, është të gjenden modelet
ose klasterat dhe të mësohet më tepër prej këtyre modeleve dhe klasterave të vendeve
të ndryshme. Megjithatë ndryshimet mbeten thelbësore.
Shumë pyetje mbeten për praktikën e ndryshimeve, por gjithashtu edhe për studime
empirike. Shumica e studimeve, janë ex post dhe ndjekin nje model klasik të
përshkrimit, modelimit dhe në disa raste spjegimit të reformës. Në disa raste, është
bile e mundur të parashikohen pasojat e disa inciativave reformuese, sepse zgjidhjet
nuk kombinohen me problemet, ose sepse pasiguritë, apo kushtet për një zgjidhje
efektive nuk janë të pranishme, ose sepse kultura e konkurencës nuk është pjesë e
kulturës së vendit.
Eshtë e qartë se Reforma në Sektorin Publik, është një histori pafund. Gjithashtu,
pyetjet fillestare mbeten gjithnjë në fuqi si p.sh. Janë të mundura rrugët e shkurtra? Si
mund të kryejmë reforma të pakthyeshme? Sa cilësisht dhe në cilat kushtet lëvizin
modelet nga një vend në tjetrin? Sa të përgjithshëm dhe sa të pasigurt janë modelet?
Çfarë mund të mësojmë nga të tjerët? A është e mundshme të zbatojmë modelet në
kontekste të ndryshme? A duhet të fillojmë me financat, apo me personelin, ose
reformat organizative brenda organizatës? etj.
Për vendet e EQL, është e rëndësishme të vazhdojnë të bëjnë krahasime dhe të
mësojnë nga të tjerët. Eshtë e nevojshme të marrin parasysh trajektoret dhe të
zbulojnë problemet, zgjidhjet e mundëshme për këto probleme dhe problemet e reja
të mundëshme që vijnë nga këto zgjidhje të dhëna.
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Reformat e Manaxhimit Publik: Armenia
Vache Gabrielyan, Gayane Selimyan

1. Forcat social-ekonomike: në përgjithësi
Armenia është një vend i vogël, i rrethuar nga male në Euroazi në mes të Detit të Zi
dhe detit Kaspik, i vendosur në Kaukazin Jugor. Armenia, një ish-republikë e
Bashkimit Sovjetik, është një shtet i bashkuar, shumë-partiak, shtet-komb demokratik
dhe një nga qytetërimet më të vjetra dhe më historike në botë me një trashëgimi të
pasur kulturore, si dhe një ndër vendet e para që ka miratuar Krishtërimin si fe
zyrtare. Armenia, ka përjetuar një krizë të thellë ekonomike pas fitimit të pavarësisë,
e cila u kushtëzua nga rënia e marrëdhënieve kryesore ekonomike, brenda bllokut
Sovjetik dhe u përkeqësua nga bllokada e imponuar nga dy fqinjët e saj Azerbajxhani dhe Turqia. Sipas një raporti të UNDP-së (1995), prodhimi i
brendshëm bruto i vendit (PBB) në 1990-1993, ra me 46,9 për qind nga niveli i vitit
1990, ulja më e madhe në Bashkësinë e Shteteve të Pavarura (CIS) dhe një nga më të
mprehtat të regjistruara ndonjëherë (AHDR 1995). Rimëkëmbja filloi në 1994, pas
miratimit të pare, të një programi të reformës gjithëpërfshirëse, me qëllim krijimin e
një ekonomie liberale të tregut, një regjimi demokratik, dhe fillimin e një
armëpushimi në konfliktin e Nagorni-Karabak. Edhe pse, duke filluar nga një bazë
jashtëzakonisht e ulët, rimëkëmbja e Armenisë ka qenë e jashtëzakonshme. Rritja
ekonomike gjatë dhjetë viteve të fundit, ka qënë mesatarisht 8 për qind në vit, duke
arritur në 13,9 për qind në 2003, GDP-ja për frymë kaloi nivelin e para-tranzicionit
dhe Armenia kaloi nga një vend më të ardhura të ulta, në një vend me të ardhura
mesatare. Shfaqja e rritjes dyshifrore për pesë vitet e fundit, bëri që Armenia të jetë
vendi me performancë më të lartë sipas IDA-s (Shoqata për Zhvillim Ndërkombëtar),
e renditur vazhdimisht nga disa organizata si një ndër vendet reformatore ekonomike
më të avancuara midis vendeve të CIS. Sipas Fitch Ratings (2006; f.1), Armenia
performoi një politikë fiskale të matur, një barrë në rënie të borxhit publik dhe atij të
jashtëm, progres drejt stabilitetit makroekonomik dhe reformave strukturore të cilat
kanë ndihmuar ekonominë në eliminimin e goditjeve negative dhe njëkohësisht në
mbështjetjen e një rritje ekonomike, të shpejtë. Kuadri i politikave makroekonomike
është i mirëpërcaktuar dhe i vendosur për reformat ë tjera strukturore, mbështetur kjo
e fundit edhe nga angazhimet aktive të komunitetit financiar, ndërkombëtar.
Ndërkohë që shpenzimet e minimizuara në kuadër të stabilitetit makroekonmik, janë
të përshtatshme për epokën e fundit të rritjes së shpejtë ekonomike, niveli i ulët i
mbledhjes së taksave, kufizon aftësinë e qeverisë për të adresuar çështjet shoqërore,
përmes rishpërndarjes së pasurisë. Tabela 1, përmbledh rritjen dhe dinamikën e
varfërisë në Armeni duke nisur nga viti 2001.
2. Forcat ekonomike globale
Si një ekonomi e vogël e hapur, Armenia është mjaft e ndjeshme ndaj zhvillimeve
botërore ekonomike - por duke qënë se është një vend i varfër me tregje financiare
infantile, zhvillimet ekonomike në botë nuk kanë një ndikim të menjëhershëm në
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ekonominë armene. Goditjet nga jashtë janë të transmetueshme ose, nëpërmjet
çmimeve të eksport-importit ose nëpërmjet prurjeve të remitancave. Vitet e fundit
këto zhvillime kanë pasur ndikim të rëndësishëm në ekonomi (FMN 2006 b). Rritja
është e përqendruar vetëm në disa industri, ndërsa sektori privat, që zë 85 për qind të
PBB-së, është ndikuar negativisht nga një seri çrregullimesh, duke përfshirë këtu
edhe kuadrin rregullator, taksimin selektiv dhe normat e larta të kreditimit. Ndër
dobësitë kryesore të situatës makroekonomike janë shkalla e lartë e dollarizimit të
ekonomisë, si dhe niveli i ulët i mbledhjes së të ardhurave, në rreth 18 për qind të
PBB-së.
Tabela 1 Armenia: Tregues të përzgjedhur Ekonomik dhe Social, 2001-2006
2001

2002

2003

2004

2005

2006
parashik

Rritja reale e produktit të brendshëm
bruto
Produkt i brendshëm bruto (milion $)
Produkt i përgjithshëm bruto/ frymë
($)
Indeksi i çmimeve të konsumit
(mesatare periudhe)
Norma e papunësisë (%)*
Norma e varfërisë (%)

9.6

13.2

14.0

10.5

14.0

11.0

2.120
650

2.373
739

2.807
874

3.580
1.174

4.911
1.528

6.114
1.892

3.1

1.1

4.7

7.0

0.6

2.8

10.4
50.9

9.4
…

10.1
42.9

9.6
34.6

8.1
…

…
…

Burimi: IMF 2006b
* Norma e papunesisë e të rregjistruarëve si të papunë. Shërbimi i Statistikave Kombëtare gjithashtu
vlerëson normën e papunësisë bazuar 30% tek anketimet. Sipas ekspertëve, e vërteta është diku
ndërmjet.

3. Ndryshimet Socio-Demografike
Pavarësisht nga ky progres mbresëlënës, plagët e shkaktuar nga kolapsi i Bashkimit
Sovjetik, janë shumë të thella për t‘u shëruar shpejt. Efektet e kombinuara dhe të
ndërlidhura të varfërimit në masë, rënia e aksesit në shërbimet publike, qeverisja jo e
përshtatshme, zhvillimi i pabarabartë ekonomik dhe degradimi mjedisor, kanë
polarizuar shoqërinë armene. Bllokada e vazhduar e vendit për shkak të konfliktit të
Nagorni-Karabak, normat e larta të emigrimit dhe korrupsioni i përhapur, vazhdojnë
të kërcënojnë stabilitetin social dhe të pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik. Me disa variacione, Armenia në përgjithësi paraqet të ardhura të ulëta
krahasuar me vendet e CIS-it, në lidhje me trendet demografike të popullsisë,
migrimit, forcës së punës dhe niveleve të shpenzimeve sociale në përcaktimin e
kapitalit njerëzor, etj (FMN dhe Banka Botërore, 2002). Ndryshimet sociodemografike në Armeni, që nga rënia e Bashkimit Sovjetik, janë karakterizuar nga tre
trende kryesore: a) varfëria dhe të ardhurat e polarizuara b) niveli i lartë i
emigracionit dhe c) zhvillim rajonal jo i zakontë dhe rritje e madhe punëzënies
rurale.
Rritja e shpejtë e GDP-së ka filluar të ndikojë në përmirësimin e dukshëm të jetës të
armenëve. Gjithsesi 15 vjet pas reformave të tregut, rreth 40 përqind e popullsisë
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Armene, është ende e varfër. Sipas vlerësimit, 25 përqind e fuqisë punëtore aktive
është ose e papunë ose, e keqpunësuar dhe rreth 35-40 për qind janë të angazhuar në
bujqësi, një nga sektorët më pak produktiv të ekonomisë. Pabarazia e të ardhurave,
siç matet edhe nga koefiçienti Gini, ishte një nga më të lartat në botë në kohët e
fundit, duke e krahasuar edhe me 15 vjet më parë kur ky koefiçent ishte një ndër më
të ultit. Përkundër faktit se rritja në Armeni vështirë se mund të klasifikohet si provarfërisë, (Gelbart et al, 2005), rritja ekonomike ka filluar të ketë një ndikim në uljen
e varfërisë.Varfëria e përgjithëshme ka rënë nga rreth 50 për qind në 2000-01, në 39
përqind në 2004, duke përfshirë edhe një reduktim të dukshëm në varfërinë rurale.
Varfëria ekstreme ra nga 16 përqind në vitin 2001, në 7.2 përqind në vitin 2004.
Edhe pabarazia e të ardhurave ra gjatë kësaj periudhe, e matur nga një reduktim në
koefiçientin Gini nga 0,535 në 2001, në 0,387 në 2004 (FMN 2006a, f. 2).
Sipas vlerësimeve të ndryshme, që nga viti 1991, rreth 1 milion njerëz (një e katërta e
popullsisë së vendit) kanë lënë Armeninë. Kjo gjë ka ndodhur për shkak të shumë
faktorëve: kolapsi i industrisë në fillim të viteve 1990, e nxitur nga mungesat e
energjisë elektrike, shpërbërja e një ekonomie sovjetike të thurur fort e që papritmas
u pasqyrua në shumë ndërmarrje periferike të vjetëruara dhe që rëndoi jetesën, etj.
Duke patur parasysh lirshmërine e forcës punëtore armene, në tregun rus të punës,
pohohet se ka një numër shumë të madh të punëtorëve emigrantë. Emigrimi neto në
dy vitet e fundit ka qenë praktikisht afër zeros, por lulëzimi i ekonomisë Ruse është
ende shumë tërheqëse për punonjësit armen (kryesisht sezonal). Duke pasur parasysh
numrin e jashtëzakonshëm të fuqisë punëtore, të punësuar formalisht në bujqësi
(afërsisht 35-40 për qind), mund të pritet rënie e shpejtë me ndonjë përmirësim në
produktivitetit bujqësore, me diferencim ndërmjet pagave armene dhe atyre ruse dhe
ekzistencës së trendit për punë emigracioni. Pas rënies së industrisë në vitet 1990,
punësimi jobujqësor rural, u bë praktikisht inekzistent. Duke qënë se Armenia ishte
vendi i parë në CIS për privatizimin e tokës në 1991, shumë njerëz u zhvendosën në
bujqësi, gjë e cila i ndihmoi këta njerëz në përballimin e vështirësive ekonomike të
viteve 1990. Kjo ishte një zgjidhje e përkohshme, e cila adresoi mbijetesën vetëm për
një afat të shkurtër. Pabarazitë rajonale janë thelluar edhe më tej nga rritja jo e njëjtë
ekonomike. Niveli i varfërisë është i dyzuar në kryeqytetin e vendit, Jerevan, me një
sjellje të ndryshme në zonat rurale dhe në qytete të vogla, sidomos ato që janë
ndërtuar afër konglomerateve lokale, gjigante sovjetike.
Siç u përmend më lart, përveç rritjes së shpejtë ekonomike dhe rënies së madhe të
nivelit të varfërisë, varfëria është ende një çështje e rëndësisë së madhe për vendin.
Ajo ende varion në vlerat e 40 për qind; gratë jetojnë nën nivelin e varfërisë më
shumë se sa burrat dhe fëmijët janë të ekspozuar ndaj varfërisë së tejskajshme në
krahasim me çdo grup tjetër shoqëror. Pensione të ulta, përfitime familjare dhe madje
edhe paga të ulta, janë të pamjaftueshme për të përballuar minimumin jetik për
grupet më të goditura si pensionistët, familjet me një prind dhe banorët në fshatra.
Situata të tilla shtrojnë nevojën urgjente të politikave efektive socio-ekonomike.
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4. Politikat Socio-ekonomike
Edhe pse qeveria ka bërë përparime të konsiderueshme në themelimin e
institucioneve demokratike, bazë dhe atyre të tregut, sërisht ka pengesa në drejtim të
korrupsionit dhe administrimit joefikas. Mungesa e kapaciteteve shtetërore ka
kontribuar në shpërndarjen joefektive të shërbimeve publike. Faktorët të cilët
theksojnë qeverisjen e dobët, përfshijnë kapacitetin e kufizuar të zyrtarëve publikë
për të formuluar ligje dhe politika të përshtatshme, zbatimin e ligjit dhe mekanizmat
e pamjaftueshëm për të adresuar shkeljet e të drejtave të qytetarëve. Gjithashtu,
publiku i gjërë rrallë merr pjesë në debate politike apo në kërkesat për cilësinë e
shërbimeve. Ndikimi i shërbimeve të papërshtatshme dhe korrupsioni përballohen me
vështirësi nga të varfërit dhe shtresat e pafavorizuara të shoqërisë. Që nga fundi i
viteve 1990, Armenia ka krijuar një sistem pak a shumë efektiv, në targetimin e
grupeve në nevojë dhe gjithashtu një sistem të mirë-strukturuar të pagesave për këto
shtresa. Siç u përmend më sipër, problemi është se këto përfitime janë shpesh herë
kaq të vogla, sa thjesht mund të zbusin varfërinë, por jo të zhdukin atë. Në mënyrë të
ngjashme, mbledhja në masë të ulët e taksave dhe barra e rëndë e shpenzimeve të
mbrojtjes, shpenzimeve sociale për arsim dhe shëndetsi, që janë përcaktues të
varfërisë janë në nivele mjaft të ulta.
Duke pasur parasysh nevojën për të trajtuar këtë çështje në një mënyrë më
sistematike, në kuadër të fondeve të dhëna dhe tutelën e gjerë të Bankës Botërore,
Qeveria (me përcaktim të Bankës Botërore, dhe pjesëmarrjen aktive, por shpesh të
çorganizuar të shoqërisë civile), miratoi në gusht të vitit 2003, një Dokument të
Strategjisë së Reduktimit të Varfërisë (PRSP). Ai, synon sigurimin e normave të larta
të rritjes ekonomike dhe rishpërndarjen e kësaj rritje, deri ne vitin 2015 në përputhje
me Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit (MDG), në programe sociale për të
varfërit, për grupet shoqërore më pak të favorizuar dhe për përmirësimin e standardit
të jetesës. Për të siguruar zbatimin e strategjisë, sërisht me ndihmën e rëndësishme të
donatorëve, Qeveria ka miratuar një Program Afat-Mesëm të Shpenzimeve Publike
(MTEF) për periudhën e parë të PRSP nga 2004 deri 2006, sipas të cilit ministritë
përkatëse dhe agjencitë shtetërore kanë hartuar plane veprimi bazuar në strategjitë
dhe qëllimet e PRSP. Qeveria, është duke përdorur PRSP, si një strukturë për
koordinimin e kontributeve dhe aktivitetet e donatorëve dypalëshe dhe shumëpalësh.
Në vitin 2004, në përpjekje për të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë PRSP me
objektivat për arritjen e MDG-ve, qeveria ngriti një sistem monitorimi të përbashkët
për PRSP dhe MDG, i cili përfshin treguesit specifik të vendit.
Raporti i Progresit, më i fundit (i përmbledhur më poshtë në tabelën 2), tregon që në
shumë dimensione, progresi ka qënë më i shpejtë se ai i parashikuar për shkak të
rritjes së lartë ekonomike. Për shembull, vlera absolute e shpenzimeve të sektorëve
social, u rrit ndjeshëm me 30 për qind në terma reale nga 2002 deri në 2004.
Gjithsesi, rritja është 7.8 deri 8-.3 për qind ndaj PBB-së dhe është ende nën nivelet e
targetuara të PRSP, të 9.3 për qind të PBB-së (IMF 2006a, f5).
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5. Sistemi politik
Pas agonisë së Bashkimit Sovjetik, Armenia, është përballë procesit të
demokratizimit, periudhë kur opozita sfidoi Partinë Komuniste në emër të
demokracisë dhe nacionalizmit. Kur u shpërbë Bashkimi Sovjetik, Armenia u përball
me një situatë të paqëndrueshme, krahasuar me shtetet e tjera post-sovjetike.
Problemet e përbashkëta të të gjitha shteteve të reja, të pavarura, të shkaktuara nga
rënia e ekonomisë së centralizuar, ishin edhe më të rënda në Armeni, për shkak të
tërmetit të vitit 1988, konfliktit me vendin fqinj, fluksit të vazhdueshëm të numrit të
madh të refugjatëve si dhe bllokadës ekonomike.
Një pasojë e padëshiruar e politikës së Gorbaçovit, të glasnost (fjalë për fjalë,
politika e hapjes, që në të vërtetë do të thoshte liri e kufizuar e fjalës, për të siguruar
mbështetjen në reformat e tij) ishte transformimi i gjatë, i ndrydhjes së ndjenjave
etnike dhe nacionaliste, në kërkesa politike. Armenët, ishin të parët që ngritën
çështjen e Nagorni-Karabak, një komunë armene e populluar në Azerbajxhan, të
cilën, për arsye të ndryshme gjeopolitike, bolshevikët ia kishin dorëzuar
Azerbaixhanasve. Kërkesat u pasuan me një konflikt të armatosur, të përgjakshëm që
përfundoi me një armëpushim, të nënshkruar në vitin 1994, ku Nagorni-Karabak
filloi të funksionojë si një shtet, por i panjohur, nën mbrojtjen e Armenisë. Përpjekja
diplomatike e udhëhequr nga SHBA, Rusia dhe Franca nën kujdesin e OSBE-së,
është bërë me qëllim arritjen e një marrëveshje paqeje, por pa pasur ndonjë progres
shumë të matshëm. Meqënëse kjo çështje, ka të bëjë me mbijetesën fizike të kombit
dhe paraqet një taksë të lartë mbi ekonominë (Armenia, është në bllokadë territoriale
nga Azerbajxhani në lindje dhe Turqia, në perëndim), çështja e Nagorni-Karabak,
është një faktor i gjithëpranishëm në politikën armene, i cili shpesh bëhet shumë
shqetësuese jo vetëm ideologjikisht, por edhe në aspekte të tjera. Zakonisht, një
situatë e tillë ushqen nevojën e popullit, për një udhëheqje të fortë ekzekutive, që në
shumicën e vendeve të CIS-u shpreh përmes preferencës për një lloj gjysëmpresidencializmi.
Armenia, ka gjithashtu një regjim gjysmë-presidencial. Presidenti, është kreu i
shtetit, ndërsa shumica parlamentare formon qeverinë. Si në shumicën e vendeve të
CIS, presidenca është e fortë. Edhe pse, si përfunim, amendamentet e 2005-sës në
Kushtetutë, zvogëluan fuqinë e presidencës, prapë se prapë kjo e fundit mbetet
institucioni politik, më dominues në vend. Duke pasur parasysh se sistemi i
fragmentuar partiak shpesh herë nuk është në gjendje të prodhojë një shumicë të
qartë parlamentare, atëherë ndërhyrjet aktive presidenciale diktojnë koalicone të
ndryshme. Ndërkohë vëzhguesit ndërkombëtarë, kanë vëzhguar në mënyrë të
vazhdueshme përmirësim në organizimin e zgjedhjeve, por sërish që nga viti 1995
ende ka rezerva serioze për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale si dhe
referendumet kushtetuese. Edhe pse Armenia është renditur gjithmonë nga
organizatat ndërkombëtare, si një nga vendet më demokratike në rajon (në rastin më
të keq si gjysmë-demokratike ose një regjim hibrid), kjo nuk përbën gjithsesi një
autokraci (Freedom House, 2006; The Economist 2006), por shpesh herë kritikat
kalojnë në nivele të ashpra.
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Tabela 2, Tregues të përzgjedhur të varfërisë Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjecarit 1990-2015
1990
1. Varfëria dhe ushqyerje extreme
Norma totale e varfërisë
Varfëria ekstreme
2. Edukimi fillestar i përgjithshëm
Norma neto e rregjistrimeve (në
përqindje të çdo grup moshe)
3. Përkrahja e pabarazisë gjinore
Norma e vajzave dhe djemve të
arsimuar (në % të grupmoshës 15-24)
4. Reduktimi i vdekshmërisë
foshnjore
Vdekshmëria nën 5 (për 1000)
Norma e vdekshmërisë foshnjore (për
1000 lindje)
5. Përmirësimi i shëndetit të nënave
Norma e vdeskshmërisë së nënave në
lindje (vlerësimi i modeluar për çdo
100.000 lindje)
6. Lufta kundër HIV/AIDS,
malaries dhe sëmundjeve të tjera
Rastet e tuberkulozit (për çdo 100.000
persona)
7.Ruajtja e Mjedisit

1998/99

2000

2003

2004

2015
Target

56.3
26.1

50.9
16.2

42.9
7.4

39.0
7.2

19.7
4.1

84.5

94.4

97

100

99.7

99.8

100.1

60.0
26.0

47.0

37.0
33.0

35.0
30.0

32.0
29.0

20
8.7

40.1

32.9

21.8

18.6

….

10

26.3

39.2

63.5

70.1

78.3

Stabiliz e
reduktuar

Aksesi në ujë të pishëm (në % popullsisë)
Higjenë e përmirësuar (në % të popullsisë)

8.Zhvillimi i Partnershipit për
Zhvillim
Linjat fikse dhe celulare të telefonave
(për 1000 banorë)
Kompjuterat personal (për 1000
banorë)
Treguesit e përgjithshëm
Popullsia (në millionë banorë)
Norma e arsimimit tek të rriturit
Norma e fertilitetit (lindje për gra)
Indeksi i pabarazisë së Ginit
(konsumi)
Indeksi i pabarazisë së Ginit (të
ardhurat totale)
Burimi: IMF 2006b

100.1

92
84
157.0

3.5
97.5
2.6

145.2

144.9

178.4

259.7

5.3

9.2

15.8

66.1

3.1
98.3
1.2

3.1
98.5
1.2
34.4

3.1
98.6
1.1
27.1

3.0
99.4
1.3
31

57.0

52.8

44.0

41.0

Pavarsisht se Armenia është e pavarur, për gati pesëmbëdhjetë vjet, sërish mbeten të
rrënjësura mentaliteti dhe praktikat autokratike. Qeveria, është e dominuar nga krahu
ekzekutiv dhe shpeshherë nuk plotëson kushtin ―cheks and balances‖. Sistemi gjyqësor
nuk është i pavarur dhe vendimet janë politikisht të njëanshme. Marrëdhënia simbiozë
ndërmjet elitave politike dhe biznesit ka favorizuar korrupsionin endemik dhe ka
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penguar shumë aftësinë e partive të opozitës për të ngritur zërin, apo për akses në mediat
elektronike. Partitë politike janë të copëzuara dhe me shumë baza personale. Individët i
përdorin partitë si mjete për të arritur fuqi dhe që bëjnë pak në përfaqësimin e intersave
publik. Partitë përgjithësisht rregullohen më njëra tjetrën brenda spektrit ideologjik, por
me përjashtim të disa partive historike, ideologjitë e tyre nuk janë koherente. Strukturat
e partive janë hierarkike, dhe drejtuesit e partive kombëtare janë larg popullit të gjërë.
(ARD 2005).

Nga ana tjetër, edhe duke i parë me sy kritik pengesat për zhvillimin e vendit, nuk do
të thotë se ato janë përcaktuese në stopimin e zhvillimit të vendit. Në analizën e
vendit, për shembull, Shërbimet e Investorëve, Moody (2006), vinte në dukje
shfaqjen e korrupsionit i cili inkurajon ―marrëdhënien inçest ndërmjet elitës së
biznesit dhe klasës politike", si një karakteristikë përcaktuese të politikës armene dhe
gjithashtu argumenton se Armenia është karakterizuar nga "një sistem i fortë
presidencial, i hapur ndaj krizave, por që ka treguar fuqi dhe kapacitet për të çuar
përpara reformat "(fq. 2). Një dëshmi për të çuar përpara këtë vend, është rritja e
shpejtë ekonomike dhe evidentimi i Armenisë në rajon, në sensinn e rregullave dhe
lirive ekonomike (Fondacioni i Trashëgimisë, 2006).
6. Manaxhimi i ideve të reja
Krahasuar me reformat e tjera, veçanërisht në fushën e ekonomisë, reforma e
shërbimit civil në Armeni pati vonesa. Kjo, ishte pjesërisht për shkak të
karakteristikave të tranzicionit armen në vitet 1990, kur komunistët u mundën në
zgjedhjet parlamentare dhe i gjithë aparati shtetëror ishte tashmë ose anti-komunist
ose, mbështeste opozitën e sapoardhur me baza nacionaliste. Kombinimi me një
mungese të një traditë të fortë disidentësh në Armeni, bëri që të kalohej në një
reforme të lustrimit, shtyrë edhe nga shërbimi civil. Kolapsi i ekonomisë dhe
konflikti i përgjakshëm që po lindte me Azerbaixhanin, vunë në plan të dytë
efektivitetin e reformës së shërbimit civil.
Përpjekjet e reformës u karakterizuan nga ndërprerje të gjata dhe nga natyra e tyre
sporadike. Ndërkohë përpjekjet e para të një kuadri ligjor të shërbimit civil, u hodhën
në vitin 1994, me themelimin e Shkollës së Administratës Publike modeluar nga
ENA (Administrata Kombëtare Ecole) në Lion, e cila dha ndihmë të madhe teknike
në kuadër të programit TACIS (Ndihma Teknike për CIS), ku shkolla edhe pse nuk
ishte e lidhur me punësimin qeveritar, siç do të nënkuptohej nga sistemi freng dhe
ishte një institucion thjesht arsimor, në thelb ndryshonte orientimin dhe stilin e saj
me çdo rektor të ri që vinte në krye. Në vitin 1997, u zhvillua nga qeveria një koncept
i ri i Shërbimit Civil, zbatimin i të cilit u shty përsëri, me ndryshimet e ndodhura në
vitin 1998. Hartimi i ligjit të shërbimit civil në vitin 1999, megjithatë, nuk ndoqi çdo
mase llogjike të konceptuar në 1997. Versioni përfundimtar i Ligjit të Shërbimit
Civil, është nxjerrë vetëm në dhjetor të 2001, ndërkohë që në 2002 doli ligji mbi
Kompensimi e Nëpunësve Civilë. Në logjikën e këtyre ligjeve themeltare, u
reflektuan traditat e sistemit frëng, ilustruar nga Shkolla e Administratës Publike dhe
parimet e konceptet e mëparshme. Për të përmbledhur, çdo përpjekje në reformën e
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shërbimit civil pasqyronte realitetet politike të ditës dhe ato ndryshuan ndjeshëm pas
zgjedhjeve të njëpasnjëshme.
Reforma, u drejtua nga Këshilli i Reformës së Sektorit Publik (PSRC), i themeluar në
shtator të vitit 1999 nën kujdesin e Kryeministrit, në bazë të dekretit "Aktivitete
Primare të Reformave të Sistemit të Administratës Publike të RA" Kjo e fundit u
drejtua nga Ministri që merrej më aparatin qeverisës dhe përbëhej kryesisht nga
zëvendësministra, që përfaqësonin ministri të rëndësishme. PSRC udhëhoqi
përpjekjet për reformë ndarë në reformat strukturore dhe funksionale, si dhe ngritjen
e shërbimit civil, ndërkohë që në Ministrinë e Ekonomisë dhe atë të Financave, u
procedua me reformat e manaxhimit financiar.
Si të gjitha përpjekjet fillestare të reformës së shërbimit civil, rëndësi primare e
politikanëve dhe publikut ishte lufta ndaj korrupsionit dhe detyrimi politik i partisë
në pushtet, në vend të rritjes së efektivitetit dhe efikasitetit manaxherial, e cila në një
masë të caktuar, kërkonte më shumë maturi manaxheriale. Interesant është fakti se në
Armeni, dy ligjet që përbëjnë shtyllën kurrizore të përpjekjeve të reformës-Ligji i
Shërbimit Civil dhe Ligjit për Kompensimi e Nëpunësve Civil, kanë këndvështrime
të ndryshme; i pari është një detyrim ligjor i forcave në pushtet, ndërsa tjetri është një
kombinim i struktures së pagave të shërbimit tradicional civil, me më shumë hapësirë
manaxheriale, duke zbatuar vlerësimin e performancës dhe sistemin paguaj-përperformancë. Ndryshe nga SHBA, nuk ekzistojnë mësime për t‘u marrë nga sektori
privat, i cili nuk është mjaftueshmërisht i madh dhe i institucionalizuar për të ofruar
modele të qëndrueshme, për t‘u marrë si shembull. Nga ana tjetër, ka eksperienca të
huaja (si publike dhe private), të cilat kanë një ndikim në të menduarit - të dyja
nëpërmjet takimeve sporadike dhe ekspozimit të rastit në literaturë dhe asistencë të
vazhdueshme teknike. Përpjekja e fundit, e kryer veçanërisht prej asistencës
afatëgjatë të Mbretërisë së Bashkuar, nëpërmjet programeve të DFID-it (punësimi i
shumë konsulentëve, me përvojë të gjerë qeverisëse në kohën e Thatcher-Major)
ishte një gjë e rëndësishme. Nuk është e habitshme që NPM-frymëzuan ndarjen nga
periudha sovjetike ―të gjitha në një ministri‖ në politikën ―sipas ministrive, agjensive
të shërbimeve dhe të mbikëqyrjes-sipas inspektorateve‖ dhe kjo gjë u pa si një
zgjidhje logjike dhe e natyrshme që nuk shtroi nevojën për shumë debat.
7. Axhenda politike kombëtare
Siç u përmend edhe më sipër, përpjekjet e reformës kishin uljet dhe ngritjet e tyre,
duke reflektuar prioritetet e cikleve të ndryshme zgjedhore. Mjaft papritur, përparimi
i madh ndodhi në 2000-2002, në kohën që Armenia po kalonte konfliktet më të
vështira të saj të brendshme politike, që nga pavarësia. Në vitin 1999, një grup
terroristësh vrau pjesën më të madhe të drejtuesve të vendit (duke përfshirë
Kryeministrin karizmatik dhe kryetaren e Parlamentit). Arsye e sjelljes në jetë të dy
ligjeve është sigurimi i qënies në pozitë në të ardhmen.
Është interesant fakti se, opozita kryesore për Ligjin e Shërbimit Civil erdhi nga
opozita. Në përgjithësi, politikanët armen janë përshkruar nga një mungesë e opozitës
besnike. Opozita gjithmonë pretendoi për manipulimin e zgjedhjeve dhe u bëri thirrje
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palëve të treta për të kërkuar fitoren zgjedhore, ndërkohë që kërcënoi për rivendosjen
e drejtësisë, të paktën deri në zgjedhjet e ardhshme, vetëm nëqoftëse qeveria do të
fillojë t‘ju besojë pretendimeve të opozitës dhe të shpall zgjedhje të parakohshme.
Përderisa kjo nuk ndodhi, kërkesat për fitoren e manipuluar dhe dëshira për të
ripërsëritur zgjedhjet mbeten ende në fokusin e partive politike armene. Ashtu siç
shpreht një analist, i financuar nga USAID:
Pavarësisht shtimit të partive, asnjë parti nuk permbush rolet themelore të interesit të
publikut, duke ofruar alternativa politike, apo duke organizuar debate të rëndësishme
lidhur me shqetësimet publike. Mungesa e funksionimit të ―cheks and balanc‖ ka
mundësuar ekzekutivin të vazhdojë dominimin në jetën politike dhe atë ekonomike.
Përveç kësaj, marrëdhënia reciproke, mbështetëse ndërmjet oligarkëve dhe qeverisë, ka
çuar në një lojë politike me vlerë zero. Interes primar i qeverisë, është qëndrimi në
pushtet, dhe interesi kryesor i opozitës, është kalimi në pushtet e zëvëndësimi i qeverisë
(ARD, f. vi). Pas vitit 1999, Parlamenti u fragmentuara, partitë fituese kishin kaluar në
fazën e transformimit dhe rindërtimit dhe po mirëprisnin zgjedhjet presidenciale e ato
parlamentare, të vitit 2003. Forcat opozitare (disa prej të cilëve ishin më parë në
koalicionin fitues, në 1993-in) u ankuan lidhur me krijimin e një Këshilli të pavarur të
Shërbimit Civil, i cili i jepte shumë pushtet Presidentit (anëtarët e CSC emërohen çdo vit
nga Presidenti).

Edhe pse sipas kushtetutës kjo ishte zgjidhja e vetme1, opozita deklaroi se ky ishte
një hap që do të kthente gjithë aparatin shtetëror, në një makinë në mbështetje të
zyrtarëve dhe që do të krijonte qarqe të ngushta që do të pengonin opozitën kur të
vinte në pushtet. Meqënëse argumentet e opozitës nuk ishin të forta, madje edhe në
Parlamentin e fragmentuar, Presidenti dhe partia(të) në pushtet mblodhën votat e
nevojshme për të kaluar ligjin.
Meqënëse ligji në mënyrë automatike, konsideron si nëpunës civil çdo person të
punësuar në qeveri që prej vitit 2002 (para zgjedhjeve të 2003), partia kryesore në
pushtet (që nuk kishte një bazë të madhe elektorale dhe që fitoi vendet në Parlament
së shumti nga historia e vrasjes së Kryeministrit, i cili u bë pjesë e partisë shumë pak
para zgjedhjeve), ishte e interesuar në fiksimin e pozicioneve të krijuar tashmë
brenda shërbimit të qeverisë. Presidenti, nga ana tjetër, është përpjekur që të ketë një
shërbim civil duke pasur si pikësynim neutralitetin dhe mbrojtjen e shërbimit të
qeverisë, të domosdoshme për zhvillimin e ardhshëm të vendit2. Si jo-partizan,

1

Kushtetuta Armene nuk e lejon parlamentin të marrë kompetenca nga ato që i ka dhënë
Kushtetuta. Në këtë rast, Kushtetuta nuk përmban ndonjë dispozitë për CSC ose ndonjë komision
tjetër të pavarur. Parlamenti, miratoi një ligj duke pretenduar pushtetin mbi emërimin e anëtarëve
të televizioneve dhe radiove publike, i cili më vonë nga Gjykata Kushtetuese u vlerësua si
antikushtetues. Opsioni tjetër i mbetur, CSC një departamenti në kuadër të qeverisë (siç bëjnë
shumë vende ku shërbimi civil, është i maturuar dhe më efikas se sa detyrimi politik mbi
ekzekutivin, duke qënë ideologjia kryesore), të mbështesë ankesën e opozitës lidhur me një
shërbim civil politikisht të kontrolluar.
2
Rastësisht, në 2003 në debatet presidenciale në televizion, kur një sfidues pretendoi për një gjueti
shtrigash për mbështetësit e tij për shërbimet e qeverisë, Presidenti e sfidoi atë që të gjente së paku
një punonjës civil i cili ishte keqtrajtuar për shkak të bindjeve të tij apo të saj politike. Në këtë
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Presidenti kishte një antipati ndaj partive të mëdha dhe forta politikisht, duke
pretenduar nga ana tjetër, më shumë pushtet. Partia në pushtet, miratoi në parlament
me disa amendamente të vogla, ligjin e nxitur nga presidenti mbi Shërbimin Civil3
me disi kufizime deri diku të tepruara mbi ekzekutivin4. Disa muaj më vonë, ligji
shoqërues mbi Kompensimi e nëpunësit civil, kaloi pa shumë debat politik dhe të
gjitha çështjet e lidhura me pushtetin u zgjidhën. Brenda një viti, janë miratuar disa
amendamente mbi ligjin e Shërbimit Civil që, ndërkohë që qartësuan disa çështje, në
thelb forcuan mbikëqyrjen presidenciale mbi Shërbimin Civil. Që atëherë ky i fundit
ka pësuar reformat e zakonshme - përpjekjet për të luftuar korrupsionin, rritjen e
efektshmërisë, etj, por jo me një këndvështrim politik për të cilën do t‘u interesonte
edhe palëve të ndryshme.
8. Organizatat ndërkombëtare
Ashtu si vendet tjera në tranzicion, Armenia nuk u shpëtoi politikave jo shumë
koherente, për të mos thënë kontradiktore, ose politikave të nxitura nga donatorë të
ndryshëm. Siç përshkruhet nga Hovsepyan dhe Khudaverdyan (2006, f. 28), "ndihma
e ardhur pak nga pak, ndoshta si përgjigje për kompleksitetin e jashtëzakonshëm të
strukturave të administratës publike dhe i shoqëruar nga mjedisi politik e nevoja për
të disagreguar çështje në fusha të tjera më të manaxhueshme, ka rezultuar në shumë
copëzime të reformave duke krijuar humbje të mundshme të perspektivës
strategjike‖. Midis organizatave ndërkombëtare më të rëndësishme në Armeni, gjatë
periudhës së reformave të mëdha, sigurisht kanë qenë, FMN dhe Banka Botërore.
FMN-ja, ishte e angazhuar në dimensionimin dhe mbështetjen financiare të kuadrit
makroekonomik, nëpërmjet politikave dhe misioneve teknike. Për reformat jofinanciare të sektorit publik, organizatat ndërkombëtare nuk kanë qenë shumë të
dobishme, apo nuk kanë dhënë kontribut në formulimin e legjislacionit armen të
Shërbimit Civil.
Banka Botërore, ishte përqëndruar më shumë në kreditë për zhvillimin dhe kreditë
për projekte të veçanta, si dhe kishte udhëhequr përpjekjet për krijimin e një
Strategjie për Programin e Uljes së Varfërisë. Ajo, ka ofruar gjithashtu asistencë të
mjaftueshme teknike për manaxhimin financiar të qeverisë, në veçanti, duke
ndihmuar për zhvillimin e MTEF (Programit Afat-Mesëm të Shpenzimeve)
(Andrews, 2005). Në vitin 2003, PSRC mori ndihmë në kuadër të Kontrollit të
mënyrë personi që pretendoi këtë gje, premtoi se do t‘i prezantonte një liste me emra, por që deri
tani asgjë nuk është prezantuar.
3
P.sh., kandidatët për vendet e lira në shërbimin civil nuk janë emëruar automatikisht pas fitores të
konkurseve të shumta, por duhej të konkuronin për pike të tjera më të larta nëse kishin arritur një
sasi pikësh të caktuara. Ky raund i dytë i konkursit është në thelb një intervistë me ministrin (për
pozicionet më të larta), ose me shefin e stafit (për pozicionet më të ulta). Meqënëse provimet nuk
janë standardizuar për grupet e pozicioneve të caktuara, si në shumë vende të tjera, por të veçanta
për secilën pozicion, kjo përbën më shumë një hapësirë juridike që përdoret për të kapërcyer
mospërputhjet e mundshme për shkak të rekrutimeve të vështira.
4
P.sh, ligji specifikon numrin e pyetjeve të provimit, kufirin e pikëve, etj.- çështje të cilat ne
shumicën e vendeve zgjidhen përmes akteve nënligjore, si vendimet e qeverisë etj.
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brendshëm/jashtëm të Sektorit Publik dhe Projektit të Auditit dhe në 2004 u zbatua
Programi i Modernizimit të Sektorit Publik, i cili ështe i autorizuar nga Shoqata
Ndërkombëtare për Zhvillim (Banka Botërore, 2006), synimi i së cilës është
"përmirësimi i efiçencës në organet e përzgjedhura të sektorit publik, zhvillimi dhe
futja e risive, si një sistem qeverisje më i fortë për shërbimin civil, futja e një sistemi
informacioni ndër-ministror të manaxhimit, ... duke përmirësuar efikasitetin dhe
transparencën e procedurave të manaxhimit të sektorit privat"(Hovsepyan dhe
Kudaverdyan 2006, f. 28).
Ndër donatorët e tjerë të mëdhenj në vend, është edhe Agjencia Amerikane për
Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), e cila, përveç asistencës në taksa dhe në
manaxhimin financiar, është e përqendruar kryesisht në çështje të tilla si energjia dhe
arsimi, etj. Përfshirja e saj në reformat e sektorit publik, të ngjashme me atë të
UNDP-së, "ka qenë e drejtuar në krijimin e kushteve të favorshme për fillimin e
reformave administrative në vend, që janë të lidhura në mënyrë direkte me fillimin e
reformave "(Hovsepyan dhe Khudaverdyan, 2006, f. 28).
9. Bashkimi Evropian dhe organizata të tjera evropiane
Siç u përmend edhe më lart, ndikimi më i rëndësishëm i donatorëve në Shërbimit
Civil, ka qënë ndihma afatgjatë teknike nga DFID-i, që ka ofruar ndihmë brenda dhe
jashtë vendit. Në vitin 1999, qeveria armene dhe DFID-i, nisën Projektin e Reformës
në Sektorin e Publik (APSREP), i cili punoi i lidhur ngushtë me Këshillin e
Reformës në Sektorin Publik armen dhe me aktorë të tjerë. Faza e parë e reformës
armene të sektorit publik mbaroi në 2003, me miratimin e ligjit të shërbimit civil dhe
reformave strukturore e atyre funksionale, (APSREP, 2006).
Faza e II e projektit synon nxitjen e "përmirësimit të efikasitetit në të gjitha nivelet e
qeverisjes publike, për të prezantuar dhe zhvilliuar mekanizmat e sigurimit të
përgjegjësisë, transparencës dhe përgjegjshmërisë në shërbimin civil, ... për të
angazhuar përfaqësues të shoqërisë civile në proceset e vendim-marrjes publike"
Hovsepyan dhe Khudaverdyan (2006, f. 29). DFID-i ka asistuar qeverinë armene në
reformat e manaxhimit të financave publike, veçanërisht, në planifikimin dhe
projektimin e shpenzimeve afatmesme (MTEF) dhe prezantimin e sistemeve të
programimit buxhetor. Nëpërmjet financimit TACIS, BE-ja ka ofruar ndihmë teknike
për PSRC, në prezantimin e shërbimit civil në administratën rajonale dhe strukturat
lokale të vetë-qeverisjes, si dhe konsolidimin e sistemit për trajnim të nëpunësve
publikë. CSC (Këshilli i Shërbimit Civil) për rregulloret e veta ka marrë këshilla
teknike nga Këshilli i Evropës (CSC, 2006).
10. Kultura Politike Kombëtare
Mendimet e ndryshme mbi kulturën politike armene, nuk është se ndryshojnë shumë
nga njëra tjetra. Përgjithësisht ato variojnë nga nivelet autoritare në klane (ARD,
2005), apo me përbërje nga komuniteti (Sahakyan dhe Atanesyan, 2006), ndonjëherë
duke i bashkuar këto të fundit (Bremmer dhe Welt, 1997). Zakonisht, përmendet se
ky fenomen është edhe më i gjerë. Raporti i USAID-it, për shembull, thekson se
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"sistemet dhe mentalitetet autokratike janë të ngulitura në mënyrë thellë brenda
partive, por edhe brenda qeverisë", ku asnjë parti nuk përmbush "rolet themelore të
përfaqësimit të interesit të publikut, duke ofruar alternativa politike, apo organizimin
e debateve të rëndësishme lidhur me shqetësimet publike" (ARD, 2005, f. vi).
Mbizotërimi i kësaj lloj kulture politike, është shpjeguar nga elita armene duke
zbuluar "të mirat e konsiderueshme që mund të sjellin rregullat e centralizuara për
ndërtimin e një shteti me baza" (Bremmer dhe Welt, 1997, f. 1) dhe nga fakti se
"çdo anëtar i shoqërisë ka aftësinë dhe mundësinë, të ndjehet dhe sillet si pjesë e
kulturës së njejtë politike ku familja dhe komuniteti janë lojtarët natyrore"(Sahakyan
dhe Atanesyan, 2006). Situata u përkeqësua nga niveli i varfërisë, e cila bën që një
votues racional të votojë në mënyrë afatshkurtër, e jo afatgjatë. Si rezultat, "elektorati
armen, është më së shumti i gatshëm të pranojnë ryshfete, udhëheqësit janë të
gatshëm të ofrojnë rryshfete për t'u zgjedhur, dhe kjo harmoni e tillë e tmerrshme
përcakton fushatat elektorale" (Sahakyan dhe Atanesyan, 2006).
Një analizë më e balancuar, edhe pse duke pranuar se "aktiviteti politik në Armeni
mund të përcaktohet si "lëndë‖ e kulturës politike," ku "popullsia është e orientuar në
një institucion politik, pa ndjenjën e përgjegjësisë personale, ndjenjat dominojnë në
vlerësimin e fenomeneve politike, të menduarit në mënyrë mitologjike ... mbizotëron,
ideologjizmin dhe politizimin e jetës sociale‖, duke pohuar se:
Gjithsesi, mund të deklarojmë se Armenia ka kaluar me sukses nëpërmjet konsolidimit të
regjimit, i cili është një kusht i domosdoshëm për demokracinë, sepse në qoftë se një
regjim nuk mund të sigurojë garancitë themelore të sigurisë personale për qytetarët e saj
dhe të krijojë një burokraci e cila vepron në bazë të rregullave të qëndrueshme, nuk mund
të flitet për zgjedhje demokratike. Kjo, është provuar të jetë një sukses në mbajtjen e një
politike të qartë të demokratizimit (Karakhanyan, 2003, f. 11).

Në reformat e shërbimit civil, pikërisht kjo lloj perspektive ishte udhëheqëse.
Natyrisht, futja e shpejtë e mbrojtjes së shërbimit civil ishte një mundësi për
partinë(të) e rinovuar në pushtet në 2001, që të linte gjurmë të forta në politikën
armene nëpërmjet rotacionit politik. Por, kjo ishte më shumë një çështje e kohës, sesa
vendosje e qëllimtë e drejtimit, duke qenë se drejtimi kryesor për reforma po vinte
nga zyra e Presidentit, të cilët e panë atë edhe si një bazë për zhvillimin e ardhshëm
të vendit dhe detyrim mbi partitë politike.
11. Vendimarrja elitare
Si në shumicën e vendeve në tranzicion, vendimmarrja e qeverisë në Armeni, nuk
është shumë autokrate, por është tejmase e mbizotëruar nga elitat. Shpesh, sjellja
"aktuale e elites, ndryshon dukshëm nga të vërtetat programatike. Rezultati i
aktiviteteve të tilla politike është se gjatë kësaj faze, njerëzit janë larguar nga
vendimmarrja "(Karakhanyan, 2003, f.11). Kjo nuk i referohet vetëm qeverisë, por
jetës politike në përgjithësi, meqënëse "partitë priren të jenë të varura nga
personaliteti i udhëheqësit të partisë ... Për partitë e mëdha, zgjedhja e kandidatëve
për listat e partive dhe zonave elektorale, është kryesisht një zgjedhje e brendshme
dhe ku i mungon transparenca apo debati i brendshëm "(ARD, 2005, f. vi).
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12. Çfarë është e dëshirueshme / e mundshme
Fizibilitetit politik i reformave në drejtim të dimensionimit të Shërbimit Civil dhe
depolitizimit të punësimit qeveritar, nuk ishte diskutuar gjerësisht-deri në vitin 2000,
por kjo ishte një ide që tashmë i kishte ardhur koha. Kishte arsye për të cilat ishim
me vonesë - i gjithë progresi i vendeve të tjera në tranzicion (dmth Evropa Lindore
dhe Vendet Baltike) ku udhëheqja e vendit ishte e vëmëndshme në përcjelljen e
zhvillimeve të vendit, këto gjëra tashmë ishin adresuar. Nëse duhej krijuar një këshill
i veçantë, ose duhej adresuar tek departamentet qeveritare, ishte një çështje që nuk u
debatua shumë, meqënëse adresimi ishte më i madh në kuadrin e mbrojtjes së
punonjësve nga presionet politike, si pothuajse në të gjitha rastet infantile të
shërbimit civil, ku këshilli i pavarur dukej një zgjidhje më e mirë.
Realizueshmëria vjen nga nivelet administrative. Vlerësimi i asaj që është e mundur
dhe çfarë nuk është e mundur, pasi një çështje është përcaktuar politikisht, j‘u lihet
administratorëve të lartë dhe politikëbërësëve. Si rezultat, ekzistenca e shërbimit civil
të pavarur, nuk pengoi dhe gjithashtu nuk lehtësoi vazhdimësinë dhe harmonizimin e
reformave. Për shembull, nëpunësi civil teorikisht paguhej për performancën, gjë e
cila parashikohej në ligj si një mundësi, megjithatë ky rregull mund të zbatohej
vetëm nëqoftëse planifikimi dhe performanca vlerësohen nga ministritë në mënyrë të
rregullt.
Meqënëse Këshilli i Shërbimit Civil ka vetëm burime dhe mandate primare mbrojteje
nga ekseset, më shumë se sa një manaxhim efektiv, ai nuk mund të marr në dorë
çështje që kanë nevojë për përmirësime. Po kështu, vështirësinë e përpjekjeve për
angazhimin e një grupi më të madh të njerëzve nga ministritë, në manaxhimin e
përditësuar të shërbimit civil e ka zëvendësuar një sipërmarrje e tillë e domosdoshme
me procesin e vlerësimit nga poshtë-lart, për vlerësime të përgjithshme të punëve të
projektuara lart-poshtë.
13. Dinamika e elitave qendrore / lokale
Armenia është një vend i vogël, një shtet i centralizuar, me elita lokale që kanë
influencë vetëm mbi çështje shumë të kufizuara. Në kushtet e reformës së shërbimit
civil, dinamika e elitës qëndrore-lokale, nuk pati ndonjë ndikim shumë të dukshëm.
Ligji i shërbimit civil nuk i rregulloi njësitë vetëqeverisëse lokale: përveç ndarjes
kushtetuese të vetëqeverisjes lokale dhe qeverisë qendrore, në kohën e miratimit nuk
ishte e qartë sesa i ndërlikuar dhe i vështirë do të ishte sistemi i rekrutimit dhe ai i
përzgjedhjes dhe si mund të adaptohej për qeveritë vendore me popullsi që variojnë
nga 15 në 150,000 njerëz. Më pas u adaptua një ligji për vetqeverisjen lokale, por
nuk gjeneroi dinamikën e elitës qendrore, gjë që nuk mund t‘i adresohej
mirëfunksionimit të pushtetit të marrëdhënieve të centralizuara në Armeni.
14. Korrupsioni
Duke qenë në të njejtën rajon dhe duke pasur marrëdhënie të forta me vendet që nuk
kanë histori të mirë me luftën kundër korrupsionit, si dhe kohët e fundit duke
rregjistruar rritje të varfërisë, në vitet 1990 Armenia nuk kapërceu, por përkeqësoi
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trashëgiminë sovjetike të korrupsionit në mënyrë të vazhdueshme dhe me një
ideologji të pasuksesëshme. Duke mos pasur luksin "që të përballojë" nivelet e
korrupsionit të krahasueshme me burimet e vendeve të pasura, korrupsioni në
Armeni mbetet sërish një problem serioz. Sipas Indeksit të Perceptimit të
Korrupsionit të Transparency International, të vitit 2005, ndërmjet 159 vende nga e
gjithë bota, Armenia u vlerësua me 2,9 në një shkallë që varionte nga 10 (më e
pakorruptuara) në 0 (më i korruptuar). Krahasuar me indekset e viteve 2003 (3,1) dhe
2004 (3,0), është e qartë se nuk mund të flasim për ndonjë përparim të rëndësishëm.
Është e vështirë për të vlerësuar ndikimin e reformave të sektorit publik mbi
korrupsionin. Sigurisht, futja e legjislacionit të prokurimit dhe kontrollit më të rreptë
financiar të shpenzimeve, ka luajtur rol pozitiv në uljen e korrupsionit. Si rezultat i
politikave të tilla, Armenia ka renditje të lartë në indekset e lirisë ekonomike dhe
lehtësimit të biznesit, tregues që llogariten rregullisht nga organizata të ndryshme
(p.sh. Heritage Foundation, 2006). Nga ana tjetër, kur është fjala për qeverisjen
(sidomos vendore) për shërbimet të cilat qytetarët ndeshen çdo ditë, burimet e
kufizuara buxhetore nuk lejojnë përmirësim në drejtim të cilësisë së shërbimeve dhe
të shpërndarjes së "paanshme". Si rezultat, ndërsa merret rezultati relativisht i lartë në
krijimin e një mjedisi të duhur të biznesit, Armenia vazhdimisht ndeshet me
perceptimet dhe vlerësimet negative, të nivelit të lartë të korrupsionit.
15. Ngjarjet e rastësishme
Siç u përmend më lart, nuk ka pasur ngjarje që polarizuan mbështetjen e publikut ose
që në mënyrë të konsiderueshme inkurajuan përpjekjet e reformës. Ndoshta, duke u
zgjeruar mund të identifikohen dëshirat e palëve. Kështu u rinovua pushteti në 2001,
për të nënshkruar dëmin e institucionalizuar si një faktor kyç për kalimin e
legjislacionit të Shërbimit Civil, para zgjedhjeve të vitit 2003. Përsa i takon
aspekteve të tjera të reformës, si financiare edhe strukturore, është edhe më e vështirë
për të identifikuar ndonjë mundësi për më tutje.
16. Sistemi administrativ
Sistemi administrativ mund të përshkruhet më së miri si post-sovjetik: ai nuk është i
njëjtë me sistemin sovjetik dhe i përhapur kudo, por ndërthur komandën komuniste,
të partisë shtet dhe nuk është ende një sistem efikas i administratës që mund të jetë
efektive, i pranuar në kohë, në gjëndje të diagnostikojë dhe të korrigjojë problemet.
Para vitit 2001, nuk kishte asnjë Shërbimit Civil të Përgjithshëm, ose shërbime të
tjera të specializuara (me përjashtim të ushtrisë dhe disa shërbime të tjera të
imponuara me ligj).
Ministritë kanë trashëguar vetëm një pjesë të epokës sovjetike: funksionet e
politikave, manaxhimin e pronës, mbikëqyrjen dhe ofrimin e shërbimeve që janë
shpërndarë në mënyrë të pabarabartë mes ministrive të ndryshme. Së bashku me
ministritë, ekzistojnë edhe disa shoqata të ndryshme shtetërore (p.sh. Shoqata e
Shkrimtarëve), subjekte për hartimin e politikave (p.sh. disa komisione që janë
"bashkëngjitur" apo "janë nën kujdesin" e qeverisë-"ministrets" efektive me
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funksionet që variojnë nga taksimi deri në drejtimin e shkencës), ose teknikisht
shumë monopoliste, por deri diku të privatizuar dhe me probleme në ofrimin e
shërbimeve (p.sh. kompanitë çertifikuese të parametrave teknikë, të pajisjeve të
telekomunikacionit, ose shpërndarjes së energjisë). Kjo ishte një miksim, që mori
forma të ndryshme në sfera të ndryshme.
Reformat e viteve 1999-2003, në mënyrë të konsiderueshme adresuan problemet e
strukturës, të punësimit qeveritar dhe kontrollit financiar, por ato duhet të shihen si
gurë i parë i një rruge të gjatë: megjithëse mbresëlënëse, ato ende vuajnë nga krijimi i
kulturës së orientuar drejt rezultateve administrative.
17. Përmbajtja e paketës së reformës
Siç u përmend më lart, PSRC u përqendrua në reformat strukturore dhe funksionale
dhe në krijimin e shërbimit civil (duke përfshirë edhe sistemin e shpërblimit), ndërsa
Ministria e Ekonomisë dhe Financave mori rolin udhëheqës mbi reformat e
manaxhimit financiar, ndonjëherë me përplasje midis njëra tjetërës, kur çështjet ishin
më të mëdha se planifikimi dhe zbatimi i buxhetit (p.sh. në çështjet e auditimit të
brendshëm dhe skemave të kontabilitetit, në rang më të gjërë institucionesh).
Axhenda e reformave u formulua në një material diskutimor dhe në dokumenta5 të
tjerë të rëndësishëm (Qeveria e Armenisë, 2006; Khudaverdyan dhe Ivanyan, 2004;
IMF 2006a; Hovsepyan dhe Khudaverdyan, 2006), duke përfshirë:
Standardizimin dhe eleminimin e gjërave të panevojshme në të gjitha
ministritë dhe agjencitë;
Etiketimin e strukturave qeverisesë të epokës sovjetike, midis ministrive
(formulimit të politikave), agjensive (ofrimit të shërbimeve) dhe inspektorateve
(inspektimit të shërbimeve); duke transformuar pothuaj çdo gjë tjetër (të quajtura si
institucione buxhetore, të tilla si universitetet, spitalet, etj) në organizata shtetërore
jo-tregtare (NCOs).
Zevendesimin e entiteteve "ideale" qeverisëse në ministry, me organe të
ndryshme jo-ekzekutive dhe konsultative, krijuar nga vetë ministrat.
Standardizimin e manaxhimit të strukturës së ministrive, duke caktuar disa
funksioneve të përgjithshme dhe duke vendosur një nivel minimal personeli për
nivele të ndryshme njësish;
Finalizimin e akteve nënligjore të ministrive, për të reflektuar detyrat dhe
funksionet strategjike të përcaktuara nga ligjet e RA-së dhe aktet ligjore.
Themelimin e shërbimit civil në të gjitha ministritë (me përjashtim të
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Mbrojtjes), në njësitë
administrative vendore (prefektura) dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore;

5

Reforma e çështjeve financiare kryesisht u adresuar jo përmes konceptit të PSRC, por me
memorandume të politikave që qeveria do të shpallte në kuadrin e programeve të ndryshme të
miratuaar me IFI (Institucionet Financiare Ndërkombëtare) dhe me USAID-in.
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Dallimin e pozicioneve politike, diskrete6 dhe teknike7 nga pozicionet e
shërbimit civil;
- Identifikimin e Shefave të Stafit të ministrive, si pozicioni më i lartë i Shërbimit
Civil që manaxhojnë shërbimin civil, nën drejtimin indirekt të Këshillit të Shërbimit
Civil;
Ngritjen e një sistemi të shpërblimit dhe të trajnimit të nëpunësve civilë;
Përmirësimin e manaxhimit të shpenzimeve publike,
Zhvillimin e sistemeve të manaxhimit të buxhetit,
Rritjen e transparencës në manaxhimin e burimeve publike;
Krijimin e një sistemi të drejtë dhe efikas të prokurimit publik;
Zhvillimin e sistemeve transparente të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.
18. Procesi zbatimit
Reformat mund të ndahen në dy faza. Në fazën e parë (1999-2003), u krijua sistemi
themelor për manaxhimin e aparatit bazë qeverisës, ndërsa në fazën e dytë (20032008), përpjekjet ishin në drejtim të përmirësimit të shërbimeve publike në një
drejtim më të gjërë manaxhimi (shëndetësia dhe arsimi), duke siguruar kalimin në një
sistem më të efektshëm manaxhimit (Qeveria e Armenisë, 2006; Khudaverdyan dhe
Ivanyan, 2004).
Ndryshimet strukturore. Meqënëse në Armeni struktura e qeverisë dhe funksionet e
sakta nuk janë të rregulluara me ligj, shumë nga çështjet funksionale dhe strukturore
në strukturën e Qeverisë janë adresuar përmes dekreteve presidenciale; për
funksionet e Qeverisë, dhe administratës rajonale dhe qeverisjes së kryeqytetit (e cila,
sipas legjislacionit armen, nuk u konsiderua si qeverisje e veçantë vendore). Qeveria
ka miratuar model statute për strukturat organizative të ministrive RA, agjencive dhe
inspektorateve dhe administratave rajonale (përfshirë kryeqytetin), kërkesat e njësive
organizative dhe të shërbimit në stafet e ministrive, vendimet për krijimin e institutit
të qeveritar të administratës publike, dhe miratimin e procedurës administrative për
qeverinë. Kryeministri, nga ana e tij, nxorri dekrete për kontrollin e mekanizmave të
performancës së qeverisë, caktimin e numrit të të punësuarve në agjenci të ndryshme,
vendosjen e orareve për riorganizime të ndryshme dhe masa ristrukturimi, etj
Prezantimi i shërbimit civil. Në fazën e parë Asambleja Kombëtare miratoi ligjet mbi
shërbimin diplomatik, shërbimin civil, shpërblimin e nëpunësve civil, shërbimin
doganor, shërbimin ushtarak, shërbimi policor, shërbimi tatimor, dhe të organzitave
shtetërore jo-tregtare. Me përjashtim të ligjeve për shërbimin diplomatik dhe
ushtarak, ligjet tjera që mbulojnë shërbime të caktuara në thelb janë përsëritje të ligjit
të shërbimit civil dhe ligjit të kompensimit të nëpunësve civilë me ndryshime të
6

Fred Riggs (1996) i quan poseduesit e këtyre pozicioneve "të brendshëm dhe të-jashtëm" (i
përkohshëm) të emëruar, pra njerëz të emëruar në këto pozita zakonisht që vijnë e shkojnë me
ndryshimin e administratës, edhe pse nuk mund të ndryshohet me patjetër çdo administratë. Për
shembull, avokatët e qarkut në SHBA, janë në këtë kategori.
7
Termi teknik këtu i referohet punonjësve ―jakë blu‖ të punësuar në ministri.
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vogla, kryesisht për të pasqyruar mundësinë e pagave më të larta dhe rekrutim të
specializuar. Shërbimet diplomatike dhe ushtarake ndryshojnë mbi shumë çështje, ku
theksojmë, në drejtim të rangjeve ndryshe nga ligji i shërbimit civil duke mbështur
pozicionin e rangut si themel të sistemit.
Ligji i shërbimit civil parashikon një sistem të shërbimit civil që mbulon vetëm
punonjësit me “jakë blu” të qeverisë, që punojnë në ministri, agjenci, inspektorate
dhe prefektura, duke i dalluar qartësisht prej të emëruarve politik, "të përkohshëm"
dhe punonjësve civil. Sistemi nuk parashikon asnjë promovim të brendshëm, por
konkurrencë të hapur për të gjitha pozicionet (edhe pse me kualifikime për
eksperiencë dhe KSA për nivelet e mesme dhe të larta), me ekzaminime të veçanta
(dhe më vonë intervista). Ekzistojnë trajnime të detyrueshme (me kurrikula të
centralizuara të përcaktuara nga Shkolla e Administratës Publike), si dhe testimi i
detyrueshëm i punonjësve civil, çdo 3 vjet. Vlerësimi i rezultateve është shumë i
formalizuar dhe është shkruar në ate mënyrë që të kufizohet subjektiviteti i
mundshëm i manaxherit. Ekziston një sistem i gradimeve, që është i kufizuar në
përdorim (merret pagë sipas detyrës e për çdo ngritje në detyrë ofrohet nxitje shumë
e vogël). Për të përballuar problemet strukturore të sistemeve të krijuara rishtazi të
cilat nuk kanë ndikim në stabilitetin e shërbimit, mbahet një listë rezervë e kuadrove
të shërbimit civil për të punësuarit pas gjashtë muajve të pushimit të tyre për shkaqe
strukturore. Atyre, u ofrohen poste të përkohshme në shërbim dhe përfitojnë
privilegjet të caktuar për të rritur pjesëmarrjen e tyre në konkurse për vende të lira.
Politikisht, nëpunësit civil janë kërkuar të jenë të "rezervuar", dhe ligji ka nene të
veçanta për mbrojtjen e tyre dhe parashikon shkaqe të qartë për të bërë shkarkimin e
tyre. Sistemi manaxhohet nga një Këshill i pavarur i Shërbimit Civil, anëtarët e të
cilit emërohen nga presidenti, në mënyrë që mos të ketë mbivendosje termash.
Rregullorja e 14, u miratuara nga CSC meqënëse kishte lidhje me strukturën dhe
organizimin e vetë CSC, me rregullat dhe rregulloret që kanë të bëjnë me konkurse,
me dëshmitë, skedulimin, regjistrimin, të drejtën për trajnim, me komisionet e etikës,
etj (CSC 2006). Ato janë kryesisht rregulla ligjore në natyrën e tyre dhe vendosin
kuadrin e duhur për të siguruar pranime të drejta dhe mbrojtje në vazhdim.
Rregulloret nuk i mbulojnë më proceset dhe procedurat "manaxheriale". Nuk ka
rregullore të vlerësimit të punës apo në procesin e vlerësimit të punës. Në të vërtetë,
kjo e fundit është miratuar me anë të vendimeve nga lart-poshtë, lidhur me faktin se
çfarë do të jetë një ngritje në një detyrë të re të punës (apo të riprojektuar) dhe më pas
është përshkrimi i punës (të cilin ligji e quan "pasaporta e pozicionit") i cili pasqyron
detyrën. Provimet janë ende shumë të përgjithshme dhe pavarësisht nga profesioni,
kryesisht mbulojnë anën e përgjithshme (p.sh., Kushtetutën) dhe legjislacionin e
shërbimit civil. Shkolla e Administratës Publike ka zhvilluar plan programe për
trajnim dhe shumë universitete të ndryshme organizojnë trajnime të nëpunësve civil.
Shpërblimi i nëpunësve shtetëror, është i bazuar në një strukturë klasike me rritje 11
për qind të të ardhurave (që reduktohet kur kalohet në nivele më të larta), 11 nivele
për tu kaluar, me një raport densiteti prej 5,8. Ligji dallon qartë burimet bazë të
pagesës, për kushte të veçanta të një pune (p.sh. puna në male - mundësi më tepër
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teorike që ka ekzistuar që nga kohërat sovjetike, kur punët qeveritare ishin kudo) dhe
për pagesa shtesë e punë të shkëlqyer, si dhe mundësinë e orareve të veçanta të punës
për rajone dhe disa profesione të veçanta, nëse kërkesa është mbështetur me fakte të
forta statistikore. Që prej miratimit të ligjit, Ministria e Financave nuk ka qenë e
kujdesshme për të dhënë garanci, para se kjo të planifikohej8, pra ligji nuk përmban
asnjë nivel page ekzakt - gjithçka është dhënë në skemë, ku të gjithë hapat e secilit
nivel pune përcaktohen me një koeficient ndaj nivelit më të ulët që, në ligjin e
buxhetit, është vendosur të paguhet çdo vit. Ligji gjithashtu parashikon rregulla për
heqjen e rritjes ose reduktimin e pagesës. Sipas një raporti të Bankës Botërore:
Ligji për Kompensimin e nëpunësve civilë, i miratuar në Armeni në 2002, është
shembulli më i mirë i funksionimit të një legjislacioni të tillë në mesin e shteteve të CISit .... Ligji për kompensim ishte një hap i rëndësishëm i procesit të reformës së shërbimit
civil në Armeni dhe shprehu një shkëputje të qartë me traditën e kaluar të fragmentimit
të rregullave dhe të rregulloreve mbi pagesat, i cili lë hapësirë të konsiderueshme për
interpretim subjektiv (World Bank 2005, f. 36).

Sistemi, funksionon në praktikë, edhe pse me disa probleme. Arsyeja kryesore për
këtë është niveli i ulët i pagave. Në vitin 2002, baza e pagës filloi në rreth 25 US$ për
pagë mujore dhe është trefishuar deri në 2007, por ende, mendohet se ky nivel është
shumë i ulët si bazë page, kështu shpesh punonjës të rinj fillojnë punë në nivele më
larta të klasave sipas hapësirave ligjore. Në këtë mënyrë rriten shpenzimet, por
gjithsesi kjo çështje nga Ministria e Financave nuk shihet si shumë shqetësuese
(rangu i punonjësve të thjeshtë të cilët janë nënpunës civil të keqpaguar), por këto
vlera të shpenzimeve nuk janë shumë të larta, as për Ministrinë e Punës dhe
Mbrojtjes Sociale, që nuk ka fonde për të shpenzuar për këtë problem.
Reforma e manaxhimit financiar. Reformat më të mëdha të manaxhimit publik
financiar përfshijnë miratimin e legjislacionit për prokurimin dhe krijimin e një
agjencie të veçantë për prokurimet qeveritare të centralizuara, institucionalizim për
planifikimin e duhur buxhetor nëpërmjet MTEF (brenda kuadrit të PRSP) dhe
përfshirjen e elementeve të programit të buxhetimit në ministritë e përzgjedhura dhe
strukturimin e buxhetit të ministrive pilot. Qeveria gjithashtu ka bërë progres në
rritjen e transparencës së procesit buxhetor, të tillë si për shembull, duke e bërë të
disponueshme për publikun e gjerë qëllimin e Programit të Investimeve Publike në
dokumentet e MTEF. Kuadri përkatës ligjor është përshtatur për të siguruar një
sistem të mirëpërcaktuar të auditimit qeveritar të brendshëm dhe të jashtëm.
Megjithatë, kur është fjala për të funksionuar gjithë këto mekanizma, ka shumë
probleme ende për t‘u adresuar. Performanca bazuar në buxhetim duhet ende të
institucionalizohet dhe zbatohet plotësisht, procedurat e prokurimit publik duhet të
jenë më të standardizuar për të përfshirë aspekte të tilla si e-prokurimi, etj (FMN
2006a). Mbetet sërish për t‘u adaptuar një sistem i përshtatshëm për monitorimin e
aktiviteteve dhe gjendjes financiare të subjekteve jotregtare (NCE-s), (krahasuar me
monopolet natyrore, nuk ka shembuj të qartë monitorimi që mund të adaptohen
8
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lehtësisht në të gjitha llojet e NCEs që mund të jenë shkollat, spitalet, ofruesit e
shërbimeve të veçanta, etj.) Nga ana tjetër, disa njësi të auditimit nën mbikëqyrjen e
qeverisë, ende nuk kanë një statut që të përshkruaj rrugët e parandalimit të rrezikut,
por që trashëgojnë aspekte të epokës sovjetike të perspektivës së kontroll-ndëshkimit.
Faza e dytë, e reformave (2003-2008) parashikoi përmirësime në shërbimet publike
(në përgjithësi të nënkuptuara si arsimi, shëndetësia dhe shërbime të ngjashme), duke
u përqëndruar në mekanizmat dhe modelet e manaxhimit të shpërndarjes, me theks të
veçantë në decentralizimin vendor dhe rajonal, lidhur me ndërtimin e kapaciteteve.
Reformat gjithashtu parashikonin futjen e sistemit paguaj-për-performancë për
punonjësit civil, manaxhimin më të mirë të shpenzimeve publike përmes planifikimit
buxhetor që lidhet me zhvillimet sektoriale duke e pajisur me mekanizma më të mirë
si atë të përgjegjshmërisë, si dhe duke mundësuar një akses më të gjërë të qytetarëve
në informacion dhe pjesëmarrje në hartimin, zbatimin dhe vlerësimin e politikave të
qeverisë. Shumica e reformave janë tashmë në proces përfundimi dhe ka një
përparim të dukshëm në çështjet buxhetore (Andrews, 2005), por në përgjithësi
progresi nuk është edhe aq i qartë, sepse ndryshimet janë bër në mënyrë jo shumë të
dukshme dhe të ngadaltë.
19. Reformat e arritura
Në një nga vlerësimet më të plota dhe frytëdhënëse të vlerësimeve krahasuese të
punës post-komuniste të sektorit publik, studjuesit e Bankës Botërore (2003)
identifikuan katër dimensionet kryesore të administratës publike: manaxhimi i
personelit, procedurat administrative, manaxhimi i performancës dhe manaxhimi
financiar, duke shtuar se ndoshta, për një pamje më të plotë, duhet të ekzistojë edhe
sistemi i formulimit të politikave. Qeveria armene, është fokusuar në përpjekjet e saj
për reformën në vendosjen e proceduarave administrative për personelin dhe
manaxhimin financiar. Manaxhimi i performancës dhe formulimi i politikave janë
trajtuar në atë masë që të nënkuptohen nga tre dimensionet e sipërpërmendura. Deri
në një farë mase, ato janë më të politizuara dhe në këtë mënyrë janë të vështira për
t‘u trajtuar dhe faza fillestare e reformës së sektorit public, është parë në një sens më
neutral (Holcer, Gabrielyan dhe Yang, 2006; Roberts 1994). Manaxhimi i
performancës është duke u trajtuar më me kujdes, por përsëri jo drejtpërdrejt për
shkak të rëndësisë të tij, por si një komponent i nevojshëm për të futur sistemin
paguaj-për-perfomancë. Punimi i lartpërmendur i Bankës Botërore, doli me një
përfundim të ngjashëm se "sistemet e manaxhimit të performancës shfaqin shumë
pak ndikim, në çdo gjë", duke theksuar se "ndërtimi i një shërbimi civil meritokratik
është me rëndësi universale të performancës" dhe se "një mirëfunksionim i sistemit të
procedurave administrative paraqet bazën e meritokracisë "(f. ix). Kjo gjë spjegohet
nga rezultat i faktorëve të ndërthurur: reformave të vazhdueshme, forcave të
institucioneve zyrtare, trashëgimisë historike dhe udhëheqjes administrative. Në
Republikën e Kirgistanit, për shembull, "me regjimin e ri të shërbimit civil,
variacionet në zbatim, mbështeten në origjinalitetin e manaxherëve ... Kjo nuk
nënkupton se institucionet zyrtare në Republikën Kirgistanit nuk vlejnë, por
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sugjerohet se udhëheqja dhe kultura kanë rëndësi dhe rol në vendosjen e sistemit të
meritokracisë dhe performancës organizative, veçanërisht për institucionet infantile "
(World Bank, 2003, fq. 35-36). Në një masë të caktuar, kjo gjë është e vërtetë edhe
për Armeninë, edhe pse institucionet zyrtare luajë një rol të rëndësishëm në Armeni,
Kthesa e reformave në sektorin public, ka qenë e suksesshme në krijimin e kuadrit të
nevojshëm për administrimin public, efektiv dhe efikas. Sistemi i Shërbimit Civil,
duke mos zgjedhur automatikisht "më të mirët" në punë, në mënyrë efektive filtron
"më të këqinjtë dhe të paaftët më të mëdhenj‖, edhe pse institucionet qeveritare nuk
kalibrojnë dhe matis punën në mënyrë ideale, ato nuk e ngatërrojnë këtë gjë me
mbivendosje të tjera që i bëhen sistemit dhe kanë baza të përgjegjshmërisë, edhe pse
buxheti nuk është i lidhur me objektivat e politikës në një mënyrë që mund të
kuptohet lehtë, por është planifikuar dhe ekzekutuar në një kuadër afatgjatë,
gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm. Gjithsesi në vend ekzsiton kuadri i nevojshëm
ligjor. A është ai i mjaftueshëmme për të ofruar shërbime efikase publike? Duke
patur parasysh ritmin e ngadalësuar të reformës, disa do të thonë jo në mënyrë
përfundimtare. Armenia ka nevojë për reforma aktive "të fazës së dytë", të sektorit
publik9. Duke perifrazuar thënien nga eseja e famshme e Wilson (1887) do të
shpreheshim se "Po bëhet më e vështirë për të drejtuar një institucion se sa për të
formuar nga e para një të tillë."
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SHKURTIMET
CSC – Këshilli i Shërbimit Civil
DFID – Departamenti për Zhvillimin Ndërkombëtar
NCE – Ndërmarje jo-Tregtare
MTEF – Programi Buxhetor Afatmesëm
PRSP – Dokumenti i Strategjisë për Reduktimin e Varfërisë
PSRC – Komisioni i Reformës në Sektorin Publik
UNDP – Projekti i Zhvillimit i Kombeve te Bashkuara
IDA – Agjencia Ndërkombëtare e Zhvillimit
IMF – Fondi Monetar Ndërkombëtar
TACIS – Asictenca Teknike e Shteteve të Pavarura të Commonwealth-it
APSREP – Projekti i Reformës në Sektorin Publik në Armeni
USAID – Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar
IFI – Institucioni Financiar Ndërkombëtar

Vitet

Te pergjithshme

Shtator 1991

• Shtator 1991 referendumi per pavaresine, dhe
zgjedhja e Presidentit Levon Ter-Petrossian, ne Tetor
1991 me 83% te votave.
•Ndryshime Strukturore dhe
Funksionale ne Sektorin Publik.

1991 – 1995

1995

1995 – 1998

1999
2000

Organizimi

• Kushtetuta e Re, 1995, percaktoi fuqite e
ekzekutivit, duke i dhene atij me shume fuqi se
pushtetit juridik.
• Ter-Petrossian u rizgjodh ne 1996. Pas
demonstatave te publikut kunder politikes se ndjekur
nga Ter-Petrossian‘s per Nagorno-Karabakh,
Presidenti dha doreheqjen ne Janar 1998 dhe u
zevendesua nga Kryeministri Robert Kocharyan, i
cili u zgjodh President ne Mars 1998.
• Ne zgjedhje e 1999, Vazgen Sargsyan u zgjodh
Kryeminister.
• Pas vrasjes ne Parlament te Kryeministrit Vazgen
Sargsyan, Kryetares se Parlamentit Karen
Demirchyan dhe 6 zytareve te tjere, ne 27 Tetor
1999, vendi kaloi ne nje periudhe instabiliteti politik
si rezultat i se ciles opozita u perpoq te detyroj
Kocharyan per tu dorehequr.
• 2000, Andranik Margaryanreplaced Aram Sargsyan
u zgjodh K/Minister.

• Qysh nga viti 1998, zgjedhjet kane
perfaqesuar nje permiresim gradual
si ne drejtesi ashtu edhe ne eficence,
megjithese ato jane ende larg
standarteve nderkombetare.

• 1999 – u krijua Komiteti i
Reformes ne Sektorin Publik.

Personeli

Financa
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2001 – 2005

• Ne zgjedhet 2003, fitoi nje koalicion politik fragil,
perseri me Andranik Margaryan Kryeminister.

2006 -

•Kolapsi i koalicionit ne 2006, solli rindertimin e tij
dhe nuk u nevojiten zgjedhje te parakohshme.

• Pas nje analize funksionale te kryer
ne Ministrite dhe Agjencite
qeveritare, u vendosen disa
standarte.
• Dekreti Presidencial per Qeverine
(atehere nuk ishte ligj) i 2001 beri
dallimin midis ministrive
(politikeberjes); Agjencive
(implementues); dhe Inspektorateve
(Inspektimi).
• Draft ligji:-2004 Per Sherbimin
Publik dhe Qeveritar.-2005
Qeverisja Rajonale.
• Hapi i pare i refomes ne te gjitha
nevelet e qeverisjes.
• 2006 Ligji per Shperblimin e
Punonjesve te Sherbimit Civil.
• 2007 Ligji per Sherbimin Civil ne
Bashki.

• Ligji per Sherbimin Civil miratohet
ne 2001;
• Ligji per Shperblimin e Punonjesve
te Sherbimit Civil miratohet ne 2002.
• Krijohet Komisioni i Sherbimit
Civil.
• U hartua programi i Manaxhimit
dhe trainimit te punonjesve te
Sherbimit Civil.
• Ne 2001–2002 Stafi ekzistues ne
ministri dhe prefektura "the whitecollar staff" u transformua ne
sherbim civil; duke u shnderuar ne
staf te Presidences, qeverise dhe
ministrive; dhe staf te qeverisjes
rajonale, gjithashtu u krijua nje
sherbim i vecante per Parlamentin.
• Gjate 3 viteve ne vazhdim, u krijuan
sherbime ―speciale‖:sherbimi
tatimor; doganor; diplomatik; policor;
prokuroria; mbrojtja kombetare.
• Pagat e punonjesve te Sherbimit
Civil u rriten ne 2005 nga 1.5–2 here
ne krahasim me 2001.
•Kryhet hapi i dyte ne reformen ne
Sherbimin Civil.

Reformat e Manaxhimit Publik: Republika Çeke
Petr Fanta, Markéta Šumpíková Fantová, František Ochrana

1. Forcat Socio-Ekonomike
Historikisht, Republika Çeke është përbërë nga tre pjesë – Bohemia, Moravia, dhe
Silesia. Deri në vitin 1918, vendi i përkiste Perandorisë austro-hungareze. Me
krijimin e Çekosllovakisë - një shtet i ri Sovran, i çekëve dhe sllovakëve në vitin
1918 - filloi një kapitull i ri, një histori e re për Cekosllavakinë. Me një pushim të
shkurtër gjatë Luftës së Dytë Botërore, Çekosllovaki u mundua vazhdimisht të
shkëputej deri sa arriti një ndarje miqësore në vitin 1992. Që nga 1 janari 1993, u
krijuan dy vende sovrane - Republika Çeke dhe Republika Sllovake.
Sistemi politik në Republikën Çeke (Çekosllovaki), ka ndryshuar disa herë gjatë
shekullit 20. Republika demokratike, e themeluar në vitin 1918, u zëvendësua nga
një Protektorat fashist. Sistemi demokratik, u rinovua në vitin 1945 dhe zgjati deri në
vitin 1948, kur partia komuniste fitoi zgjedhjet dhe krijoi një socializim totalitar të
tipit sovjetik. Çekosllovakia, u bë një satelit i BRSS-së për më shumë se 40 vjet, por
që nga nëntori i vitit 1989, Republika Çeke krijoi demokraci parlamentare.
Ashtu si edhe vendet e tjera post-socialiste, kanë ekzistuar dy drejtime kryesore
ekonomike pas vitit 1989: hapja e tregut dhe privatizimi i kompanive shtetërore.
Krahasuar me vendet e tjera të CEE, praktikisht para vitit 1989, në Çekosllovaki nuk
ka pasur sektor privat, madje as në nivelin e sipërmarrjeve të vogla private. Në vitin
1989, sektorin shtetëror zinte 97 për qind të PBB-së, në krahasim me 20 për qind në
vitin 2002. Që nga "Revolucioni Velvet", shumica e kompanive shtetërore filluan
privatizimin. Ky privatizim, është kryer në dy mënyra: me shitjen e drejtpërdrejtë të
kompanive tek investitorët (të ashtuquajturat privatizime të vogla) dhe ndarja e
letrave me vlerë të kompanive tek shtetasit në dy lloj kuponash privatizimi (të
ashtuquajturat privatizime të mëdha). Numri i përgjithshëm i kompanive që do të
privatizoheshin ishte 1.720, me një vlerë kontabël totale prej 705.000.000.000 CZK.
Disa kompani strategjike që do të privatizohen në një datë të mëvonshme, mbeten në
pronësi të shtetit. Në vitin 2008, mbetën për t'u privatizuar 32 kompani. Ndryshime të
tilla në pronësi janë pasuar nga humbës dhe përfitues, si dhe nga shumë çrregullime
në bashkërendimin e interesave të ndryshme. Mungesa e ekuilibrit të këtyre
interesave ka qenë dhe ende është, duke shkaktuar (që nga procesi i privatizimit ende
nuk është e plotë) humbje të rënda politike dhe ekonomike.
Edhe pse privatizimi mund të konsiderohet si i suksesshëm në periudhë afatëgjatë, në
shumicën e rasteve kjo çoi në borxh të lartë të kompanive të privatizuara, i cili duhej
shpëtuar nga shteti, duke rritur borxhin publik. Sot, Banka Botërore e rendit
Republikën Çeke në mesin e më të rrezikuarve në vendet e OECD-së për shkak të
borxheve të saj të fshehura. Gati një e treta e kredive janë konsideruar si të
rrezikshme. Norma të ulta interesi shkaktuan një borxh të lartë fal nxitjes së
familjarëve ndryshe nga biznesi në vitet e fundit.
Kreditë e këqija sollën falimentimin e disa bankave të vogla, në mes të viteve 1990.
Të gjitha kreditë e këqija për arsye politike kanë qenë të marra përsipër nga shteti,
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duke lënë një mesazh të rremë për qytetarët se shteti është përgjegjës për vendimet e
investimeve të tyre të gabuara. Ky rrezik moral, përhapi mendimim në përgjithësi, se
pasojat e vendimeve të këqija të investimeve private mund të financohen nga burime
publike, nëse kjo është politikisht e vlefshme për votat (i njëjti problem dukej në
bujqësi, miniera dhe banka të vogla). U krijua një atmosferë e riskut moral, ku
përgjegjësia private e individëve u morr përsipër nga shteti (rritja e përkrahjes të
shtetit). Nga ana tjetër, një treg jo shumë i zhvilluar financiar, së bashku me disa
banka të mëdha dhe institucionet financiare me sjellje konservative, mund të
shiheshin si një tregues pozitiv në krizën e ardhshme, në mbarë botën financiare.
Hapja e tregut filloi në fillim të viteve 1990, në shumicën e industrive. Megjithatë,
industritë kyçe, të tilla si sektori i energjisë ose ai i telekomunikacionit, mbeten të
monopolizuara deri në ngurtësimin ekonomik të kohëve të fundit të ekonomisë dhe
çmimeve e larta. Rregullimi i disa monopoleve, është përmirësuar shumë ngadalë. Në
shumë raste, shteti i forcon edhe më shumë monopolet - për shembull, me anë të
rritjes së çmimit më të lartë të mundshëm të privatizimit, të cilat, gjithsesi, dëmtojnë
konsumatorët.
Hapja e vendit, solli norma inflacioni relativisht të larta, në fillim të viteve 1990. Pasi
Banka Qëndrore vendosi si objektivin e saj kryesor inflacionin e shenjestruar në mes
të viteve 1990, inflacioni filloi të ulej në nivelet e deflacionit, në vitin 2003.
Megjithatë, norma e inflacionit u rrit deri sa mbeti në të njëtat nivele në BE në fund
të 2007, që sollën norma interesi të ulta. Ndryshimet në çmimet e rregulluara, të
kursit të këmbimit, vlerësimit të monedhës rezultoi në një rëndëse të madhe. Që nga
fillimi i vitit 2008, norma e inflacionit (CPI) ka filluar të rritet dhe arriti vlerat e 6,1
për qind në gusht.
Në fund të viteve 1990 dhe fillim të viteve 2000, politikat kryesore socio-ekonomike
dhe aktivitetet u përqëndruan në përmbushjen e kritereve të kërkuara nga BE për
Republikën Çeke, që kjo e fundit të bëhej anëtare. Në kohën e derregullimit të
sektorit të energjisë e telekomunikacionit, u fillua një reformë për ndarjen
administrative. Ndërhyrjet e vrullshme në treg nga qeveria Social-Demokratike, në
disa raste rezultuan në shumë procedura ligjore kundër Republikës Çeke dhe në
shumicën e rasteve, duke i kushtuar taksapaguesve miliarda CZK. Për të përmbushur
kriteret e Mastrihtit u krijua një sistem kombëtar, modern, afatmesëm buxheti, por
nivelet e defiçitit dhe borxhet, kufizuan mundësinë për një hyrje të shpejtë në
Eurozonë (Tabela 1).
Nga viti 2002 deri në vitin 2007, rritja vjetore e PBB-së për frymë, ka qënë më pak
se 2 deri 6 për qind, duke e vendosur Republikën Çeke mbi mesataren e vendeve të
tjera të Europës Lindore. Në të vërtetë, bilanci tregtar është pozitiv. Ky trend pozitiv
ka ardhur kryesisht për shkak të eksporteve të forta, në saj të Investime të Huaja
Direkte, kryesisht në industrinë e automobilëve dhe makinerive. Megjithatë, arritja e
ekonomive më të përparuara është në një farë mënyre e vështirë madje edhe ruajtja e
kësaj performance do të kërkojë reforma të vazhdueshme.
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47 nga
91
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32.736

52 nga
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75.28
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54 nga
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3.9
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28.65
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76.74
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40.84

45.14

94.79

93.41
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2006

20.308

41 nga
179
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-3.27

50.52
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Rritja e fundit e ekonomisë ka ardhur kryesisht për shkak të investimeve të huaja
direkte. Në vitin 2004, investimet e huaja zinin pothuajse 70 për qind të PBB-së. Në
vitin 2006, Republika Çeke është konsideruar e 7-ta në botë dhe e 4-ta në Europë, për
tërheqje ndaj FDI-ve, duke iu referuar punimit të Ernst & Young. Polonia është i
vetmi vend i CEE që ka pozicion më të mirë se ajo. Në vitin 2005, eksportet neto u
bënë pozitive për herë të parë në historinë çeke. Rritja e lartë e eksportit u bë e
dukshme në vitin 2004, pasi Republika Çeke iu bashkua plotësisht tregut të
përbashkët europian. Në vitin 2005 dhe 2006, bilanci tregtar arriti respektivisht në
1,3 për qind dhe 1,2 per qind të PBB-së.
1.1 Çështjet Socio Demografike
Numri i banorëve ka rënë në mënyrë të vazhdueshme. Kështu nga numri fillestar prej
10.334.000 banorëve në vitin 1993, ai shkoi në 10.203.000 banorë në vitin 2002
(Czech Statistik, 2008). Arsyeja kryesore e kësaj rënieje ishte rënia në normën e
lindjeve. Që nga viti 2003, numri i banorëve ka filluar të rritet përsëri në 10.425.000
në vitin 2008.
Kombësia dominuese është ajo çeke me 90,4 për qind ndaj totalit të banorëve.
Kombësitë e tjera janë: Sllovake (1,89 për qind), Polake (0,51 për qind), Gjermane
(0,38 për qind), Romët (0,51 për qind). Kombësia moraviane, të cilët nuk kanë
ekzistuar para 1990, zënë 3,72 për qind. Një tjetër minoritet i rëndësishëm është ai
vietnamez, i cili u shpërngul në republikën çeke gjatë socializmit si pjesë të
programit te bashkëpunimit socialist. Sot, ato përfaqësojnë rreth 0,17 për qind të
popullsisë zyrtare ceke. Rritja e PBB-së, shkaktuar nga Investimet e Huaja Direkte,
së bashku me një sistem shumë social, e cila i lejon individët të qëndrojnë në vend
për punë, rezultoi në një valë të re të importit të fuqisë punëtore nga vende të treta.
48.7 per qind e popullsisë çeke janë meshkuj dhe 51,3 për qind janë femra.
Ekziston vetëm një qytet me më shumë se 1 milion banorë (Praga) dhe 4 qytete me
mbi 100.000 njerëz. Shumica e njerëzve (18,4 per qind) jetojnë në 2.850 komuna,
ndër të cilat 301 prejt tyre kanë deri në 1.500 banorë. Republika Çeke i perket
vendeve me mesataren më të ulët të banorëve për një komunë (Figura 1). Gjysma e
komunave Çeke, kanë popullsi nën 500 banorë. Në komunat e vogla, Manaxhimi
bëhet vetëm me gjysmën e kohës dhe rekrutohen individië nga popullsia lokale me
një njohuri të kufizuara të Manaxhimit të komunës. Kjo rezulton në një ekonomi të
dobët të komunave dhe një efikasitet të ulët në ofrimin e shërbimeve publike. Në një
përpjekje për të përmirësuar mjedisin e jetesës, shumë komuna kanë investuar sasira
të konsiderueshme, për shembull në infrastrukturë, duke përdorur kredi bankare. Kjo
gjë solli një borxh relativisht të lartë të komunave dhe madje edhe me falimentimin e
disa prej tyre. Sot, rreth 30 komuna përjetojnë probleme serioze për shkak të
borxheve të larta.
Edhe pse ekonomia është në rritje, standardet e jetesës në Çeki, janë ende larg
mesatares së vendeve të zhvilluara. Shifrat e fundit të Eurostat (2008), vendosën PBB
për frymë Çeke në rreth 82,5 për qind të mesatares së BE-së, në bazë të paritetit të
fuqisë blerëse. Kjo shifër, megjithatë, përfshin qytetin e Pragës, me më shumë se një
të dhjetën e banorëve dhe PBB-së për frymë, prej 157 për qind të mesatares së BE-së
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(shifrat e 2004). Mesatarja e të ardhurave nominale mujore është rritur pothuajse 4
herë, nga 5.904 CZK në vitin 1993, në 23.182 CZK në vitin 2008. Edhe pse kjo
paraqet një rritje në çmimet reale me rreth 53 për qind, në të gjithë vendin mund të
ndeshen pakënaqësi të përgjithshme. Pas futjes së ekonomisë së tregut me të gjitha
avantazhet dhe disavantazhet e saj, u bë e nevojshme ngritja e një sistemi masash
sociale dhe ndihmëse.
Figura 1, Krahasim ndërkombëtar i mesatares së banorëve për bashki (në mijë)

Burimi: Dexia Bank in OECD (2006)
Një nga problemet më aktuale, demografike të Republikës Çeke, është plakja e
popullsisë, duke bërë thirrje për një reformë të sistemit të pensioneve. Duke parë për
larg, Republika Çeke përballet me një nga sfidat më të fuqishme demografike.
Raporti i varësisë së pensionistëve është tashmë në rritje dhe shkalla e rritjes do të
përshpejtojë midis 2010-2020, e akoma më shumë rreth viteve 2035. Rreth vitit
2050, raporti është parashikuar të jetë një nga më të lartët në zonën e OECD-së. Ky
fakt nënvizon rëndësinë e sigurimit të një kujdesi shëndetësor dhe sistemi pensionesh
në gjendje sa më të mirë. Në vitin 2005 nga ekspertë të partive kryesore politike
organizuar në një grup të posaçëm pune, u hodhën pesë propozime për reformën e
pensioneve. Propozimet ndryshojnë rrënjësisht nga njëri-tjetri, duke mbuluar të gjitha
llojet kryesore të sistemeve të pensionit dhe reformave të bëra në vendet e OECD-së.
Deri tani, nuk është arritur një zgjidhje e përbashkët dhe reforma e sistemit të
pensioneve çeke mbetet një nga prioritetet e të ardhmes. Nën trysninë e rritjes së
shpenzimeve për popullsinë e plakur, disa parime gjërësisht të pranuara të pesë
propozimeve të pensionet të bëra në 2005, sigurojnë themelet e një vendimi
përfundimtar mbi reformën. Edhe pas 2 vitesh, qeveria e re (e ardhur në fuqi që nga
viti 2006) ka bërë vetëm disa ndryshime "kozmetike", edhe pse kjo duhet të jetë
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prioritare në axhendën e qeverisë, së bashku me reformat e shumëpritura të sistemit
të kujdesit shëndetësor.
Ekzistenca e një sistemi relativisht bujar social, që në thelbin e tij inkurajon njerëzit
që të mos punojnë, ka rezultuar në një rritje të shpejtë të shkallës së papunësisë në
vitet 1998 dhe 1999. Norma e papunësisë ishte relativisht e qëndrueshme në vitet
1993 deri 1996, në një nivel prej rreth 3 për qind. Pavarësisht nga mungesa e fuqisë
punëtore në sektorin privat, shkalla e papunësisë në Çeki ka qëndruar në vlerat e 9
për qindëshit që nga viti 1999, duke qënë e vlefshme për të përdorur përfitimet
sociale. Rreth gjysma e të papunëve kanë qëndruar pa punë për së paku një vit, të
cilët janë të përqëndruar në rajone specifikë të vendit. Që atëherë, shkalla e
papunësisë është ulur në 4,3 për qind në mes të vitit 2008. Krijimi i vendeve të punës
- në veçanti për grupe me akses të ulët në tregun e punës - pengohet nga taksa të larta
të fiksuara1 dhe legjislacioni strikt i punësimit mbi punësimin e rregullt. Politika nuk
ka qenë gjithmonë e mirë-projektuar në kuadër të zvogëlimit të papunësisë dhe disa
aspekte pengojnë efikasitetin e përgjithshëm të tregut të punës. Reduktimi i taksave
të larta mbi punën duhet të jetë një prioritet politik i gjërë duke qënë se kjo gjë prek
punësimin në të gjithë tregun e punës. Tatimi mbi të ardhurat personale shtesë, më e
rëndësishmja, përcakton kontribute të punëdhënësit dhe kontribute të të punësuarve,
ekuivalente me të paktën 40 për qind të pagave. Qeveria e re, reformoi sistemin e
taksave në vitin 2007, megjithatë, në fakt mbartja e përgjithshme tatimore nuk u
zvogëlua. E ashtuquajtura "dita e lirisë tatimore" u vendos 7 qershori, në vitin 2008
gjendja ishte vetëm pak më mirë se në vitin 2006.
Qeveria Çeke ka ndjekur gjithmonë reforma të financave publike që nga viti 2004.
Qëllimi i saj është ulja e defiçitit publik financiar dhe në të njëjtën kohë sigurimi i
rritjes ekonomike. Defiçitet e viteve 2004 dhe 2005, në fushën e financave publike
ishin shumë më të ulta krahasuar me targetimin që iu bë në programin
Konvergjencës, nga ana tjetër, rritja ekonomike ishte më e lartë seç pritej. Defiçiti i
planifikuar në vitin 2004 ishte 5,2 për qind e PBB-së, ndërkohë që vlera e fundit e
rregjistruar, ishte vetëm 2,9 për qind. Defiçiti final në vitin 2005 ishte 2,6 për qind e
PBB-së, në vend të vlerës së planifikuar prej 4,8 për qind dhe në vitin 2006, defiçiti
final arriti vlerën e 2,9 për qind. Objektivi i vendosur fillimisht për vitin 2008 - për të
ulur defiçitin nën 3 për qind të PBB-së - ishte arritur tashmë që në vitet -2004 dhe
2005. Midis viteve 2003 dhe 2006, përqindja e borxhit të qeverisë si pjesë të PBB-së,
qëndroi në të njëjtat nivele, diku tek rreth 30 për qind. Megjithatë, drejtimi i sistemit
të financave publike nga ana e drejtimit të ofertës-tek ajo e kërkesës mbetet një
çështje e rëndësishme.
Shteti shpeshherë dështon në ofrimin e disa shërbimeve publike, si për shembull
drejtësia. Zbatimi i ligjeve dhe i të drejtave është në një nivel shumë të ulët. Sipas
1

Taksa të larta të fiksuara dhe pagesa në buxhetin e shtetit në formën e tatimeve mbi të
ardhurat, sigurimeve shoqërore dhe atyre shëndetsore janë më të lartat e gjithë botës;
gjithsesi; shihet një trend pozitiv në uljen e taksave fikse pas marrjes së pushtetit të krahsut të
djathtë në 2006.
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statistikave të Ministrisë së Drejtësisë (2008), koha mesatare për një proces ligjor,
është rritur me dy herë që nga viti 1995. Në vitin 2003, koha mesatare e një procesi
ligjor, të biznesit ishte 1.420 ditë (3,9 vjet)!! Edhe pse në vitin 2007, koha mesatare
për proceset e biznesit ligjor është shkurtuar në 1.302 ditë, ajo ende mbetet relativisht
e gjatë. Cilësia e ligjeve është gjithashtu e diskutueshme, duke marrë parasysh se
ligjet themelore janë ndryshuar me një mesatare, 34 herë gjatë 15 viteve të fundit.
Krahasuar me BE-në, në vendet kandidate (Eurobarometer, 2004) besimi në gjykata,
është ende shumë i ulët. Gjatë vitit 2001 deri në vitin 2004, besimi në gjykata është
ulur në mënyrë të vazhdueshme. Besim i ulta në gjykata, mund të vërehet vetëm në
Poloni dhe Sllovaki. Sipas një studimi të kryer në vitin 2001 (Kaufman, 2001), shteti
çek dështoi në mënyrë të konsiderueshme në mbrojtjen e të drejtave të pronës (në
krahasim me 7 vende të tjera të CEEC, duke përfshirë edhe Rusinë, republika Çeke u
rendit si e parafundit).
Edhe pse shumë sfera të jetës publike u përmirësuan gjatë 15 viteve të fundit, p.sh.
një demokraci funksionale parlamentare, një sistem i qëndrueshëm i partive politike,
apo urbanistikë e re territoriale, ende mbeten defekte të tilla si sistem i dobët ligjor
dhe drejtësi e ngadaltë, parti politike të paafta dhe një nivel i lartë korrupsioni i
administratës publike. Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit në Republikën Çeke, në
vitin 2006 ishte 5,2 (Transparency International, 2006), duke e renditur atë në vendin
e 18-të, në mesin e vendeve evropiane.
2. Sistemi politik dhe Implementimi i Reformës
Sipas kushtetutës së miratur në vitin 1993, Republika Çeke është një demokraci
parlamentare. Dhoma e Deputetëve dhe Senati, të cilët së bashku të krijojnë një
parlament bi-kameral, janë në krye të pushtetit legjislativ. Dhoma e deputetëve ka
200 deputetë, të cilët zgjidhen për një periudhë katër vjeçare. Senati ka 81 senatorë,
të cilët zgjidhen për një mandat 6 vjeçar, ndërsa një e treta e senatorëve zgjidhen çdo
dy vjet. Senati u krijua në vitin 1996, për të siguruar stabilitet më të madh politik,
pavarsisht mospëlqimit të pjesës më të madhe qytetarëve.
Kryetari i Shtetit, është zbatues i Kushtetutës, Presidenti. Presidenti zgjidhet nga të
dyja Dhomat e Parlamentit në takimin e tyre të përbashkët, për një mandat 5 vjeçar.
Vaclav Klaus ka qenë presidenti zyrtar i shtetit që nga viti 2003, kur ai zëvendësoi
presidentin e parë çek, Vaclav Havel. Organi më i lartë i pushtetit ekzekutiv të
Republikës Çeke është qeveria, që qëndron në krye të sistemit të administratës
shtetërore. Ministritë dhe organet e tjera qendrore, administrative ushtrojnë
kompetencat e tyre në fushat individuale të administratës shtetërore. Koalicioni i
krahut të djathtë, qëndroi në pushtet në vitet 1993-1998 e më pas u zëvendësua nga
një qeveri e ashtuquajtur "e specialistëve" deri në zgjedhjet e ardhshme të rregullta.
Në vitin 1998, koalicioni i kryesuar nga Social-Demokratët, nisi një periudhë 8vjeçare të frymës së majtë. Vitet e fundit të qeverisë Social-Demokrate, u
karakterizuan nga skandale politike, duke rezultuar në ndryshimin e kryeministrave
(3 kryeministra në 1 mandat zgjedhor).
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Zgjedhjet e fundit në qershor të vitit 2006, çuan në një gjendje amullie, kur të dy
krahët e majtë (Social-Demokratët dhe komunistët) dhe partitë e qendrës së djathtë
(Demokratët Qytetar, Partia e Gjelbër dhe Kristian Demokratët) arritën në 100
anëtarë. Kjo shkaktoi kërkesë më të lartë për kompromis dhe zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve në një mënyrë më bashkëpunuese, si kundërpeshë nga vonesat
dhe pengesat në proceset legjislative. Që nga zgjedhjet e tetorit të vitit 2006,
Demokratët Qytetar, kanë shumicën e vendeve në senat. Së bashku me rezultatin e
zgjedhjeve të qershorit të vitit 2006 për dhomën e deputetëve, kjo tregoi një rritje të
kompetencave të krahut të djathtë edhe pas 8 viteve të qeverisjes SocialDemokratike. Ky shans nuk ishte përdorur në mënyrë efektive nga ana e koalicionit
të ri dhe në vitin 2008, në zgjedhjet lokale dhe rajonale fituan Social-Demokratët në
mënyrë bindëse, duke përdorur këtë si një mundësi për sulme më të forta në të gjitha
ndryshimet e sapo-propozuara.
2.1 Partitë politike
Në Republikën Çeke, politika është zhvilluar që nga krijimi i vendit në vitin 1993, në
një situatë me dy parti politike sunduese – atë të krahut të djathtë Demokratët
Qytetarë (ODS), dhe të krahut të majtë Social-Demokratët (CSSD). Përveç tyre ka
disa parti të vogla – parti relativisht të qëndrueshme si: Partia Komuniste dhe ajo
Kristian Demokrate. Këto parti përbëjnë lojtarë relativisht të qëndrueshëm të skenës
politike gjatë 18 viteve, në krahasim me një numër të partive të tjera relativisht të
vogël të cilat u shfaqën dhe menjëherë u zhdukën nga skena politike. Partia e fundit
parlamentare pas zgjedhjeve në qershor të vitit 2006, ishte Partia e Gjelbër. Disa nga
partitë e mëparshme të vogla, të tilla si Aleanca Demokratike apo Bashkimi
Demokratik qytetar, apo edhe Bashkimi i Lirisë, kanë humbur dhe nuk kanë asnjë
përfaqësues në Parlament.
Kryeministrat dhe shumica e qeverisë vijnë nga të dy palët dominante në historinë e
re çeke. Megjithatë, ata kurrë nuk kanë pasur fuqi të mjaftueshme për të formuar një
qeveri të shumicës (ka pasur disa raste të kabineteve të pakicave një-partiake), e as të
jenë e aftë për të çuar përpara idetë e tyre. Të gjitha qeveritë kanë qenë të varura nga
partitë e tjera politike dhe të partnerët e koalicionit. Si rezultat, të gjitha përpjekjet
për reformimin e ekonomisë, shoqërisë, ose të administratës publike, kanë qënë në
një farë mënyrë një lloj kompromisi i ideve dhe propozimeve të palëve të tjera. Kjo
situatë nuk ka gjasa të ndryshojë në një të ardhme të afërt. Çdo ministër i ri fton
aleatët e tij politike në zyrë, që do të thotë se zyrtarët e lartë ndryshojë me
ndryshimin e çdo qeverie dhe zakonisht çdo ministri. Prandaj, vështirë se mund të
shikohet vazhdimësi ose konceptim i vendeve të punës. Edhe pse partitë politike në
vetvete (së paku dy kryesoret), janë të stabilizuara dhe relativisht të mirë organizuara,
programet e tyre politike dhe idetë, janë më tepër popullore se sa realiste dhe të
mprehta.
Partitë Ceke në mënyrë individuale, më së shumti shikojnë interesat e tyre. Kur flitet
për një reformë të administratës publike, pikë së pari nënkuptohen ndryshime
organizative (heqja e ministrave, qëndrime dhe zëvendësimi i tyre me funksione dhe
pozicione të tjera).
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Në përgjithësi, partitë politike çeke kanë dështuar edhe si elita. Kjo gjë u pa, për
shembull (Fric et al. 2005), kur elitave ju kërkuar të japin mendimin e tyre (dhe ato
nuk e vlerësuan veten si elita të vërteta). Zgjedhja përfaqësuese e të anketuarve të
elitës politike u formua nga anëtarë të parlamentit, senatorë, anëtarë të qeverisë,
deputetë e ministra, kryetarët dhe zëvendës të kryetarëve të partive politike, avokati i
popullit dhe zëvendësi i tij, kryetarët e rajoneve (hejtman) dhe zëvendësit e tyre,
anëtarët e kuvendeve dhe këshillave rajonale, magjistratët dhe kryetarët dhe
udhëheqësit e organizatave rajonale të partive politike.
Vetëm 0,6 për qind e të intervistuarve ishin të kënaqur dhe 35,6 për qind pak të
kënaqur, me situatën politike në RÇ. Më shumë se gjysma e të anketuatëve (52,5 për
qind) ishin të pakënaqur në vend dhe 11,3 për qind, ishin shumë të pakënaqur me të.
Mungesa e interesit të vërtetë të partive politike dhe elitave politike në reformën e
administratës publike, u tregua më së shumti me përgjigjet e pyetjes "A duhet qeveria
çeke të investojë më shumë në administratën publike?": 8 për qind u përgjigjën
definitivisht po, 24 për qind mjaftueshmëm po, 47 për qind relativisht jo, dhe 21 për
qind u përgjigjën definitivisht jo (ibid.).
Mbështetja kryesore e shprehur nga ana e elitave, ishte për njësitë vetqeverisëse (43
për qind). Në përgjithësi, shumica e të anketuarve (përveç elitave politike,
ekonomike dhe mjekësore, edhe ato të pavarura) ranë dakord se është e rëndësishme
që të forcohet influenca lokale (84 për qind) dhe ajo rajonale vetë-qeverisëse (71 për
qind). Shumica e të intervistuarve, ishin të kënaqur me punën e kuvendeve komunale
(64 për qind), por 53 për qind u shprehën për ndikim shumë të ulët të vendimmarrjes
së komunës. Indirekt, kjo konfirmon se njësitë vetqeverisëse, nuk prodhojnë
aktivitetet që duhet realisht të prodhojnë. Kënaqësia e lartë e punës së kuvendeve të
komunës "u nënvizua‖ edhe nga elitat e njësive vetë-qeverisëse (ata janë të kënaqur
me veten). Më të pakënaqur me punën e kuvendit komunal, janë veçanërisht ata të
anketuar që nuk janë simpatizant të asnjë partie politike. Gjithashtu konfirmohet
hipoteza e sipërpërmendur në lidhje me dështimin e elitës politike.
Koordinimi dhe harmonizimi horizontal e vertikal i politikave, si rrugë strategjike për
pyetjet afat-gjatë, si dhe inkorporimi i ekuilibruar i shtyllave ekonomike, sociale dhe
mjedisore nuk përbëjnë çështje me mbështetje të gjerë në Republikën Çeke (Potucek,
2006). Për shkak të kësaj, pavarësisht inflacionit verbal të strategjisë, planeve të
veprimit, programeve qeveritare, dhe qeverisjes në dokumentet strategjike të
politikave publike, impakti aktual i të menduarit strategjik dhe vendim-marrjes në
jetën e Republikës Çeke dhe të politikanëve e administratorëve të saj është mjaft i
ulët.
Partitë politike nuk kanë zhvilluar ende kompetencat e tyre për një qeverisje
strategjike. Ato janë pak tërheqëse për qytetarët dhe për më tepër financimi i tyre,
nuk është transparent. Në të njëjtën kohë, vihet re që mungon një sistem edukimi
politik. Gjithashtu, ka edhe rezerva të konsiderueshme në veprimtarinë e personelit të
partive politike dhe në bashkëpunimin me simpatizantët.
Bazuar në të gjitha faktet e sipërpërmendura, ne mund të përfundojmë se në
Republikën Çeke, në mënyrë të ngjashme me disa vende të tjera të CEE, kultura
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politike dhe forma e qeverisjes nuk lejojnë kërkimin dhe gjetjen e ideve e përbashkët
për të ardhmen e vendit. Partitë politike përqëndrohen në politikë – në maksimizimin
afat shkurtër të mbështetjes së votuesve- dhe përgjithësisht nuk shikojnë
qëndrueshmërinë afatgjatë të politikave. Ky është një rrezik potencial në zhvillimin e
shpejt dhe kufizon mundësitë për modernizimin e saj. Në këto kushte, shumica e
ideve të reformës në administratën shtetërore qendrore janë të nxitura nga lart-poshtë,
kur ideja jepet nga qeveria aktuale. Sistemi i zbatimit të ideve dhe reformave është
ngadalësuar nga një rezistencë natyrore e zyrtarëve dhe burokratëve, të cilët janë
kundër shumicës së ndryshimeve të bëra.
2.2 Partitë politike dhe menaxhi i ri publik
Manaxhimi i ri publik, si një strategji e reformës së administratës publike, nuk është
pjesë e qartë e programit të çdo partie politike. Në propozimet e reformës përgatitur
nga Demokratët Civile (ODS) përfshihen disa mbështetje implicite mbi prezantimin e
mekanizmave të tregut në sektorin publik - për shembull futjen e bashkë-pagesave në
kujdesin shëndetësor. Social-Demokratët, e kundërshtuan pothuajse plotësisht një
ndryshim të tillë.
2.3 Sektori qytetar dhe roli i qytetarëve
Pengesat kryesore të implementimit të reformës në administrimin/Manaxhimin
public, tipik të rajonit, janë ndarjet e qytetarëve dhe politikës dhe OJQ-ve jo shumë të
forta. Kjo do të thotë se presioni nga ana e qytetarëve të Republikës Çeke, nëse
rastësisht ekziston një i tillë, është ende shumë i dobët dhe shihet vetëm në disa
momente kritike të vendit. Përkundër mendimit negative, gjërësisht të përhapur në
zhvillimin e vendit, nuk është se shihet ndonjë rezistencë apo presion aktiv nga ana e
qytetarëve.
77 për qind e njerëzve në Republikën Çeke, ende konsiderojnë demokracinë si
formën më të mirë të qeverisë (CVVM, 2003). Besimi i qytetarëve në partitë politike,
qëndron pothuajse i pandryshuar në një nivel shumë të ulët, prej rreth 10 për qind
(Eurobarometer, 2004). Kjo, rezulton në një rënie të anëtarëve të partive politike, me
kalimin e kohës. Shumë njerëz, i shohin partitë politike si të dobishme, por mendojnë
se puna e tyre është e pamjaftueshme. 79 për qind e banorëve, mendojnë se partitë
politike nuk janë të interesuara për qytetarët, më shpesh se një herë në çdo 4 vjet,
para zgjedhjeve dhe shumica e njerëzve gjithashtu, besojnë se ka korrupsion të lartë
në mesin e partive politike, si dhe se ato vetëm krijojnë barriera ndërmjet politikës
dhe njerëzve. Shumica e qytetarëve, kuptojnë se sistemi i tanishëm politik u
mundëson atyre të shprehin mendimet mbi problemet dhe imprefeksionet në shoqëri,
megjithatë, ata nuk janë në gjendje për të ndikuar në zgjidhjen e tyre, as edhe në
nivelin komunal. 85,4 për qind e te anketuarve, mendojnë se nuk mund të ndikojnë
në vendimmarrjen e komunës së tyre (CESES, 2002). Ky qëndrim pohon rezistencën
e sipërpërmendur, pasive të shumicës së njerzëve. Kjo, është reflektuar edhe në
pjesëmarrjen shumë të ulët në zgjedhje (pjesëmarrja prej 97 për qind në zgjedhjet
kombëtare të vitit 1990 ra në vlerën e 64,5 për qind në vitin 2006).
Përfshirja e qytetarëve në çështjet Publike, është përgjithësisht më e ulët se në vendet
me ―demokraci‖ të vjetër. Ajo, i ka rrënjët e saj në edukimin në shkolla dhe në
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hapësirën relativisht të ulët të organizatave jo-fitimprurëse, në brumosjen e
vendimmarrjes legjislative dhe administrative. Dialogu mes të qytetarëve,
politikanëve dhe zyrtarëve, për çështje publike po zhvillohet ngadalë dhe është ende i
pamjaftueshëm. Në vend mbizotëron opinioni (CVVM, 2003) që partitë politike janë
të interesuara vetëm për mendimet e njerëzve në kohën e zgjedhjeve, ndërsa për
pjesën e mbetur të kohës, partitë politike i injorojnë ato dhe merren me privilegje të
ndryshme e interesa të anëtarëve të tyre, si dhe aktivitetin e tyre kryesor, atë të
kritikuarit të partive të tjera politike. Qytetarët kanë dyshim mbi mundësitë e tyre për
të ndikuar në skenën politike (ata mendojnë kanë një mundësi për të shprehur
mendimin e tyre, por nuk mendoj se kanë shanse për të ndikuar në zgjidhje, qoftë
edhe në nivelin më të ulët komunal). Besimi në institucionet kushtetuese është i
ndryshueshëm. Një faktor i rëndësishëm i përfshirjes së qytetarëve në jetën publike
është rruga e varësisë. Interesi i ulët dhe presioni nga ana e qytetarëve, mund të
demonstrohet nga raste të shumta korrupsioni dhe skandalesh, të cilat po shfaqen
gjatë viteve të fundit, me përjashtim të "pushimeve vullnetare" të kryeministrit nga
zyra, por sërish mbeten në skenë shumica e skandaleve. Nga ana tjetër, me kalimin e
kohës, është duke u rritur interesimi i qytetarëve në përmirësimin e shërbimeve
publike. Rezultatet e një studimi të kohëve të fundit focus group (ende i
papublikuar), tregojnë se qytetarët po fillojnë të jenë më aktiv në bashkë-prodhimin e
shërbimeve publike, veçanërisht në fushat e mjedisit dhe të sigurisë publike.
Në Republikën Çeke, ka shumë OJQ active, duke u përqëndruar në probleme lidhur
me reformën e administratës publike, megjithatë mungojnë rregulla efektive zyrtare
për përfshirjen e tyre si partnerë të qeverisë. Për shkak të kësaj, OJQ-të shfaqen më
së shumti si kërkues se sa partnerë të barabartë. Ato, shpesh shprehin interesat e
qytetarëve më mirë seç do e bënin partitë politike, por shumë rrallë kanë mundësi për
të marrë pjesë në përgatitjen e legjislacionit të ri. Sa për numrin e OJQ-ve, sektori jofitimprurëse Cek është një nga më të zhvilluarit në CEEC (më shumë se 86.000 OJQ
në vitin 2004, vlerë e cila është më e larta krahasuar me vendet e tjera të Vishegrad),
por pjesa e tyre në PBB dhe në punësim është më e ulta në krahasim me të tjera
vendet anëtare të BE-së (shih Salamon, Anheier, 1999). Për më tepër, shteti nuk i
pranon OJQ-të si partnerë të barabartë. Në vend të krijimit të kushteve të favorshme
institucionale për funksionimin e pavarur të OJQ-ve, shteti ka tendencë për të
mbështetur veprimtaritë e organizatave të saj (në bazë të Goulli et al, në 2003, ka
pasur 83.450 punonjës të paguar dhe 48.487 vullnetarë në sektorin jo-qeveritar e jofitimprurëse në vitin 2000, ndërsa në sektorin jo-fitimprurës qeveritar ka pasur
579.468 punonjës të paguar).
Gjithashtu, OJQ-të vuajnë nga përvoja e ulët, financimi i dobët (shuma e financimit
të OJQ-ve nga buxheti i shtetit rritet me rreth 15 për qind çdo vit, megjithatë, ajo
është ende shumë e centralizuar – paratë në të shumtën e rasteve rishpërndahen nga
ministritë qendrore; sponsor privat dhe donacionet nga kompanitë të cilat zhvillohen
ngadalë dhe që zakonisht janë shumë selektive), imperfeksione të kuadrit ligjor, të
cilat nuk u përgjigjen kërkesave dhe zhvillimit të OJQ-ve dhe ku shfaqet
bashkëpunimi i dobët nga të dy palët. OJQ-ve shpesh ju duhet të luftojnë kundër
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mungesës së interesit dhe keqkuptimeve të rolit të tyre nga qytetarët. Kjo gjë mund të
jetë për shkak të faktit se shumë aktivitete private tregtare konvertohen në OJQ për
shkak të taksave më të ulta dhe mundësisë së transfertave jo transparente të fitimeve,
në përdorime personale.
Nga ana tjetër, në vitin 2004, 75 për qind e njerëzve kishin besim tek OJQ-të, shifër
kjo më e lart se numri i atyre që kishin besim tek partitë politike (vetëm 22 për qind).
Në të njëjtën kohë, më shumë se gjysma e popullsisë (58 për qind) mendonin se nuk
do të ndjehej nevoja e OJQ-ve, në qoftë se qeveria do të vepronte siç duhej (CVVM,
2004).
Roli i "forumeve" është i moderuar në Republikën Çeke. Ka disa shoqata që janë
aktive në fushën e qeverisjes strategjike në përgjithësi, si: Shoqata Çeke për Romët,
Shoqata Qytetare Futurologjike, Dega e Shoqërisë së Shkencës dhe Teknologjisë për
Manaxhimin Strategjik - Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm, etj. Në një nivel më
specifik, ka një spektër të gjërë të shoqatave që merren me çështje të veçanta
strategjike. Ky potencial, është shfrytëzuar pjesërisht në hartimin e dokumenteve të
ndryshëm strategjike, megjithatë, këto të fundit kanë qënë në pozitat e një partneri të
dobët; ku vendimet dhe rregullat kryesore janë marrë nga ekzekutivët publik.
Ka dy organe që kanë qenë të përfshira në mënyrë profesionale në studimet e
ardhshme në Republikën Çeke: Qendra Teknologjike e Akademisë Çeke të
Shkencave, si dhe Qendra për Strategji Sociale dhe Ekonomike (CESES). Qendra
Teknologjike është e specializuar në zhvillimin dhe zbatimin e metodologjisë së
hulumtimit dhe çështjeve të zhvillimit. CESES, fokusohet në vizione dhe strategji
shoqërore dhe ekonomike. Tanimë sipas dy rezultateve të saj të fundit merret edhe
me masat strategjikë, strategjitë alternative (Potucek et al, 2003), dhe auditimin
strategjik të vendit (Potucek në al., 2005).
Një platformë e rëndësishme për bashkërendimin e interesave të shtetit, kompanive
dhe punonjësve ndërmjet viteve 1990 dhe 1995, ishte Marrëveshja e Këshillit
Ekonomik dhe Social, e ashtëquajtura Trepalëshe. Ajo, u mor me çështjet e
pensioneve, punësimit, rregullimin e pagave, negociatat kolektive, Kodin e Punës,
etj. Rëndësia e kësaj platforme u zvogëlua me shpejtësi në vitet 1994-1996, kryesisht
për shkak të përpjekjes së qeverisë, për të minimizuar ndikimin e saj. Në kohën e
problemeve ekonomike (duke filluar nga viti 1997) dhe me lindjen e një minoriteti
dhe më vonë të qeverisë së koalicionit, u rrit përsëri rëndësia e kësaj platforme.
Sindikatat e forta në disa industri, mbeten një relike historike nga periudha socialiste.
Aktualisht ato janë perceptuar si relativisht të dobishme, por, opinioni publik çek
pohon se ato nuk janë të nevojshme. Numri i anëtarëve të sindikatave, ka qenë
vazhdimisht në ulje deri në vitin 2004 kur kjo gjëndje u stabilizua. Vetëm pas vitit
1990, filluan të formoheshin sindikatat e punëdhënësve dhe rëndësia e tyre trepalëshe ka qenë e variueshme (të dhëna të viteve 1990-2004, Association of Industry
and Transport, 2004).
Përkundër progresit të rëndësishëm, akoma duhet të përmendim ngritjen e formave të
reja të bashkëveprimit të ndërsjellë në mes të shtetit, kompanive dhe qytetarëve, për
shkak të një sistemi 40-vjeçar autoritar ku shteti ka qenë një subjekt dominues i
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Manaxhimit të shoqërisë, duke marrë përsipër përgjegjësinë për pothuajse të gjitha
aspektet e jetës së njerëzve (ligjin, punësimin, kujdesin shëndetësor dhe sistemin
arsimor, etj.) Paternalizmi i fortë i shtetit të asaj kohe, nuk është eliminuar dhe madje
në disa zona as që nuk flitet për ta ndryshuar. Si shembull, ne mund të përmendim
sistemin e kujdesit shëndetësor ku mendimi mbizotërues është ai se shteti është
përgjegjës për shëndetin e qytetarëve të saj, edhe pse sistemi shëndetësor është në një
farë mase i privatizuar, si dhe sistemin e pensioneve, shërbimeve sociale ose
administrimin e mbeturinave. Me pak fjalë, edhe pse shteti i ka dhënë hapësirë
sektorit privat dhe qytetar gjatë 17 viteve të fundit, një ndryshim në autoritetin e tij,
kontrollin e efikasitetit të administratës publike dhe të reformimit të imperfeksioneve
të saj funksionale ende mbetet subjekt i diskutimeve intensive politike dhe qytetare.
2.4 Forcat e jashtme
Zbatimi i disa reformave dhe prezantimi i mjeteve, ka qenë i detyruar nga rrethanat e
jashtme dhe i mbështetur nga këshilla të jashtme. Në fazat e hershme, programi
kryesor donator ishte ai i BE-PHARE, të koordinuara në nivel lokal nga Zyra e
Legjislacion dhe Administratës Publike. Rezultatet nga ky program u vlerësuan në
verën e vitit 1997, në bazë të Axhendës 2000, ku një delegacioni i BE-së, filloi në
seancat e tryezës së rrumbullakët në Pragë, në lidhje me mundësinë e ringjalljes së
Programit PHARE për administratën publike dhe detyra e projektit iu caktua
Ministrisë së Financave, në bazë të bashkëpunimit të punonjësve të organeve
qendrorë dhe Qëndrës për Ndihmë të Huaj
Procesi i para-aderimit siguroi shumë nevoja për reformë në administratën publike
Çeke, edhe përkundër faktit se zona administrative nuk është përfshirë direkt në
kuadrin e "Acquis Communautaire". Një shembull i mirë, është prezantimi i
programit, financimi i programit dhe zhvillimi i dokumenteve strategjike, i cili ka
qenë një parakusht për përpilimin e nevojave për ndihma, nga fondet strukturore të
BE-së. Me krijimin e këtij dokumenti strategjik në nivel të ministrive, rajoneve dhe
komunave, u përdoren gjërësisht metoda të reja manaxhimi të tilla si analiza SWOT,
vlerësimi i balancuar, krahasimi, brainstorming, etj. Zbatimi i metodave të reja
manaxheriale dhe përmirësi i cilësisë së administratës publike, ka qenë dhe është
mbështetur nga fondet e BE-së. Në periudhën e tanishme, burimi kryesor është
programi i integruar operacional (IOP) dhe pjesërisht programit operacional mbi
burimet njerëzore dhe punësimin (OP LZZ) në kuadrin e programimit të BE 20072013.
2.5 Ngjarjet e Rastësishme
Republika Ceke, gjatë 10 viteve të kaluara, është goditur nga dy përmbytje të rënda.
Përmbytja e parë shkatërroi një pjesë të madhe të zonës së veri-lindjes së shtetit në
1997, duke prekur 1/3 e vendit dhe duke vrarë 49 njerëz. Përmbytja tjetër, goditi në
2001 në Bohemia, duke përfshirë edhe Pragën. Pavarsisht dëmeve të mëdha
materiale, u vu re një solidaritet i madh midis njerzëve.
Gjatë 15 viteve të fundit kanë ekzistuar disa kriza ekonomike dhe skandale politike,
në Republikën Çeke. Asnjë prej tyre, në fakt nuk ka pasur ndonjë ndikim të
rëndësishëm në ndryshimin ose përmirësimin e procedurave në administratën
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publike. Kjo është shumë e habitshme, pasi pothuajse të gjithë prej tyre kanë patur
ndikim të madh financiar, tek taksapaguesit. Edhe pse ishin çështje që u diskutuan
shumë, shumica e skandaleve u harruan me kalimin e kohës.
Një nga krizat e para politike pati zanafillën e vet në falimentimin e disa bankave të
vogla, nëpërmjet disa operacioneve të rrezikshme financiare. Siç u përmend më lart,
qeveria filloi një ndërhyrje me qëllim mbrojtjen e kursimtarëve të vegjël, duke marrë
përsipër të gjitha kreditë e këqija, edhe pse ato siguroheshin deri në masën 70 për
qind nga kompanitë e sigurimit.
Me këtë vendim, qeveria kaloi një rrezik moral, duke marrë përgjegjësi për vendimet
e investitorëve privatë. Miliarda euro janë paguar nga shteti. Kjo tendencë arriti
kulmin në vitin 1999, kur ish-kryeministri Zeman dhe Ministria e Financave, Mertlik
ngritën dyshimin mbi një nga bankat më të mëdha – IPB, në pronësi të Grupit
Nomura – si e sëmurë nga ana financiare dhe kështu urdhëruan një bastisje të
armatosur të bankës, për të marrë përsipër Manaxhimin e saj. Skena ―spageti
perëndimor‖ rezultoi në miliarda euro të paguara nga taksapaguesit, për kreditë e
këqija e ndjekur nga 2 miliarda euro, të kërkuara nga grupi Nomura në një gjykatë
arbitrazhi ndërkombëtar.
Procesi ende vazhdon, megjithatë, qeveria çeke bashkëkohore është duke u përpjekur
për të arritur një marrëveshje në këtë proces gjyqësor. Miliardat e eurove, të kostos së
paguar nga ana e shtetit nuk kanë qenë kurrë dhe ka shumë gjasa që nuk do të jenë,
ndjekur nga ndryshime në legjislaturë.
Ndërhyrje të tilla të ngjashme të shtetit, një mosmarrëveshje me kompaninë më të
madhe private në pronësi të transmetimit televiziv në Republikën Çeke, ka rezultuar
në një tjetër pagesë prej CZK 10.000.000.000 (300 milion Euro) të paguara nga
shteti, në një gjykatë arbitrare. Përsëri, pa pasoja politike apo kriminale. Gjatë viteve
të fundit të qeverisë Social-Demokratike, janë ngritur disa skandale korrupsioni. IshKryeministri Gross dha dorëheqjen për shkak të një skandali, të lidhur me
privatizimin e kompanisë shtetërore tek investitorët polak. Rasti, është duke u hetuar
nga ana e policisë polake.
Kohët e fundit ka pasur skandale korrupsioni, mbi keqpërdorimin e fondeve
strukturore evropiane, duke përfshirë politikanët më të lartë dhe zyrtarët e shtetit (në
atë kohë) kur në pushtet ishin CSSD. Në mënyrë ―aksidentale‖, u publikuan pjesë të
një raporti të fshehtë, të përgatitur nga Departamenti për Krimin e Organizuar të
policies penale, çeke - i ashtuquajtur raporti ―Kubice‖. Ky raport, përshkruan lidhje
të ngushta dhe aktiviteteve mes zyrtarëve të lartë të administratës shtetërore, publike
dhe politikanëve (kryesisht nga CSSD) me mafian ruse. Rastet e mësipërme lanë një
ndjenjë të keqe në shoqërinë çeke, se politikanët më të lartë janë jo-të dënueshëm,
pavarësisht nga ajo që ato bëjnë. Kjo reflektohet në qëndrimin e publikut çek të
frikësuar dhe fatalist.
3. Sistemi Administrativ
Republika Çeke, përbëhet nga qeveria qëndrore dhe sistemi i dy nivele të
administratës territoriale. Qeveria qendrore, është e përfaqësuar nga ministritë dhe
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organet e tjera qendrore administrative. Ato, janë formuar me departamente, të cilat
ndahen më tutje në seksione, ose seksione të pavarura. Disa ministri kanë të
ashtuquajtura zyrat e ministrisë, të cilat formojnë njësitë e sigurimit ekonomik,
operativ dhe nevojat personale të ministrisë. Ndarje të mëtejshmë të tepërta të
strukturës organizative shkaktojnë probleme në bashkëkoordinim horizontal,
veçanërisht në rastin e ministrive të mëdha.2
Ekzistojnë katër nivele manaxhimi në ministritë e vogla (ministër - zëvendës i
ministrisë - kreu i departamentit - kreu i seksionit) dhe pesë në ministritë më të
mëdha (ministër - zëvendës i ministrit-sektioni/ Drejtor Manaxhimi senior Manaxher i departamentit - drejtor i seksionit). Problemi themelor është ndarja e
kompetencave vendimmarrëse në shkallët e manaxhimit të ministrisë. Statistikat e
disponueshme tregojnë se 90 për qind e kompetencave vendimmarrëse në vitin 1998,
u përqendruan në rreth 6 për qind të punonjësve3.
Përpara se vendimi të quhet i përfunduar, ai duhet të kalojë të gjitha nivelet e
Manaxhimit. Në mënyrë territoriale, vendi është ndarë në njësi vetqeverisëse të vogla
dhe të mëdha. Komunat janë njësi vetëqeverisëse të vogla, ndërsa rajonet janë njësitë
më të mëdha vetëqeverisëse. Në vend është aplikuar një model i ashtuquajtur
administratim publik i përbashkët, që do të thotë se komunat dhe rajonet ushtrohen,
më shumë se kompetencave e tyre, në kompetencat e deleguara nga administrata
shtetërore. Sot, ekzistojnë 14 rajone administrative (kraje), të themeluara në vitin
2000 dhe 6.243 komuna.
Bashkitë vetqeverisëse u themeluan në fillim të viteve 1990, nën kornizat e njësive
vendore administrative të mëparshme. Në vitin 2000, pati një valë decentralizimi të
mëtejshëm të qeverisë, me krijimin e 14 qeverive rajonale dhe përfundimin e një
rrjeti të 76 rretheve administrative (NUTS IV - "okres"), të cilët nuk kishin
përfaqësues direct, të zgjedhur nga populli.
Në lidhje me përqindjen e shpenzimeve të përgjithshme publike, njësitë vendore
vetë-qeverisëse çeke nuk është se zënë ndonjë pjesë të jashtëzakonshme. Rajonet dhe
komunat së bashku përbëjnë rreth 30 për qind të shpenzimeve të qeverisë, nivel i
ngjashëm ky me Austrinë, Poloninë, Norvegjinë dhe Italinë (Figura 2). Megjithatë,
sistemi është i veçantë në aspektin e numrit të njësive të qeverisjes vendore. Siç u pa
edhe më sipër, ekzistojne 6.243 komuna (NUTS V - "obce") dhe popullsia e tyre
ndryshon jashtëzakonisht shumë, duke shtruar pyetjen e shfrytëzimit të plot te
ekonomive të shkallës. Rajonet (NUTS III - "kraje") kanë një popullsi e cila varion
nga 300.000 në 1.3 milion banorë. Ky nivel i qeverisjes është, gjithashtu në një masë
të vogë,l në kuptimin që shumica e rajoneve nuk janë mjaft të mëdha për t'u
kualifikuar si rajone "NUTS II" për qëllim të financimit rajonal të BE-së.

2

Rregullat organizative të ministrive, që qeverisin strukturën e tyre dhe përgjegjësitë e
njësive të tyre, ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në përmbajtje dhe duhet tëjenë
racionale.
3
Shih National Training Fund, 1998, p. 2.
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Tabela 2, Administrimi Qëndror i Shtetit- Numri i punonjësvedhe numri i punonjësve për
menaxher
Qeveria Qëndrore
Numri i Stafit Nr. i punonjësve
për menaxher
Ministria e Punëve të Jashtme
753
5
Ministria e Mbrojtjes

958

2.8

Ministria e Financave

1258

6.1

Ministria e Punës dhe çështjeve sociale

552

5.5

Ministria e Brendshme

2020

4.3

Ministria e Mjedisit

474

4.8

Ministria e Zhvillimit Rajonal

341

4.1

Ministria e industrisë dhe Tregtisë

674

3.9

Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit

752

6.3

Ministria e Bujqësisë

912

5.6

Ministria e Edukimit, rinisë dhe Sporteve

415

6

Ministria e Kulturës

219

5.3

Minsitria e Shëndetsisë

267

4

Ministria e Drejtësisë

130

3.9

Zyra e Presidentit

147

3.4

Zyra e Qeverisë

347

5.6

Zyra e Informacionit të Shtetit

130

3.9

Zyra e Pronësisë Industriale

266

6.7

Zyra e Statistikave Ceke

2114

6.6

Zyra Ceke për Survejimin, Hartat dhe Kadastrat

67

3.9

Zyra Ceke e përpunimit

211

5.1

Zyra e Mbrojtjes së Konkurrencës

97

4.6

Gjykata Kushtetuese eRepublikës Ceke

80

16

Administrimi i Rezervës Materiale të Shtetit

467

8.5

Zya shtetërore për sigurinë nukleare

149

4.5

13864

5

TOTAL
Burimi : National Training Fund, 1998

Atomizimi i Komunave, në shumë njësi të vogla individuale dhe të pavarura, krijon
një problem në buxhetet e vogla sepse këta të fundit nuk mundet dot të punësojnë
personel kompetent dhe të bëjnë investimet e nevojshme. Gjithashtu, shumë komuna
të vogla kanë probleme në thithjen e granteve. Ka pasur raste kur komunat
bashkoheshin me bashkime vullnetare, për të krijuar njësi më të mëdha dhe me më
shumë shanse për të arritur qëllimet e tyre. Këto bashkime janë rreptësisht vullnetare
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dhe të bazuara në parimet e vullnetarizmit. Arsyeja për krijimin e këtyre bashkime,
është shpesh herë për të përfituar grante nga buxheti i shtetit ose fonde strukturore
më shumë se sa bashkimi i axhendave dhe arritja e ekonomive të shkallës.
Gjithashtu, nganjëherë, këto bashkime janë të shtirura dhe ka vetëm një komunë
fituese në të gjithë bashkimin e bërë.
Figura 2, Përqindja në shpenzimet e përgjithshme të qeverisë së njësive vendore. (në
përqindje)

Burimi: OECD, 2006
4. Përmbajtja e Paketës së Reformës
Reforma e administratës publike Çeke, filloi në fillim të viteve 1990 me
zëvendësimin e njësive administrative në nivel komunash (pjesë e administratës
shtetërore), me komuna vetë-qeverisëse si organe të pavarura ligjore. Ky veprim
rezultoi në krijimin e 6.200 komunave të pavarura vetë-qeverisëse. Kjo gjë, gjithsesi,
u pasua nga veprime të tilla si privatizime të forta të pronës komunale, apo
transformimin e saj në kompani biznesi, në pronësi të komunave. Përderisa në fillim
të vitit 1990, shumica e shërbimeve publike janë siguruar nga komuna direkt, një
hulumtim gjithëpërfshirës në të gjitha komunat Çeke tregon se në vitin 2005, një
pjesë e konsiderueshme e shërbimeve publike (kërkimet mbi mbledhjen e
mbeturinave, hapësirën e gjelbër, ndriçimin publik, rrugët publike, varrezat,
pastrimin e ujërave) zinin më shumë se 55 për qind të shpenzimeve totale (Ochrana
et al, 2007).
Pas kësaj faze fillestare, u bënë disa ndryshime shtesë të sistemit, megjithatë, kishte
një mungesë të proçedurave jo-sistematike dhe konceptuese, pa strategji të miratuar
(nga rasti në rast). Shpesh herë është përdorur edhe improvizimi. Zgjidhja e
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problemeve të reformës së administratës publike u shty për me tej. Puna në
strategjinë e reformës filloi vetëm 8 vjet pas rënies së komunizmit në Republikën
Çeke. Në dhjetor të vitit 1997, Fondi Kombëtar i Trajnimit u bë përgjegjës për
Manaxhimin e procesit të hartimit të reformës - ky projekt zgjati 1 vit (deri në fund të
vitit 1998). Gjithashtu, u themelua edhe një Bord Këshillues. Dy detyra kryesore të
projektit ishin përfundimi i analizës së administratës publike çeke dhe krijimi i një
strategjie të reformës më botërore. Në bazë të analizës, u përpunua propozimi për
planin strategjik të reformës, e cila shërbeu si një kornizë për materialet e dorëzuara
qeverisë nga ana e Ministrisë së Brendshme në janar 1999. Paketa komplekse e
reformës së administratës publike çeke, e prezantuar në 1999, u përqëndrua në
rindërtimin e administratës publike, e përbërë nga reformat e administratës publike
komunale dhe rajonale, si dhe në reformën e administratës publike qendrore dhe
territoriale, reformën rregullatore, rregullimin ligjor të shërbimit civil, sistemin e
arsimit në administratën publike, dhe finalizimin e sistemit gjyqësor civil. Përmbajtja
e saj mund të ndahet në dy pjesë - (1) reforma e administratës publike rajonale dhe
(2) modernizimi i administratës qendrore.
4.1 Reforma e administratës publike rajonale
Dokumenti "Konceptimi i reformës së administratës publike" nga viti 1999, filloi dy
fazat e reformës rajonale të administratës publike. Gjatë fazës së parë, në praktikë, në
nivel rajonal duhej të krijohej administrata publike. Gjithashtu u diskutuan tre
modele të mundshme të PA: i dyfishtë, i përzier dhe anglo-sakson, nga të cilat u
përdor modeli i përzier (njësi rajonale vetëqeverisëse që operojnë si njësi vetëqeverisëse dhe administratë shtetërore). Gjatë procesit të realizimit, u transferuan
2.644 pozicione dhe 2.641 organizata nga administrata shtetërore qendrore në rajone,
së bashku me pasurinë që kishin. Në të njëjtën kohë, shteti delegoi financat e lidhura
me këto të fundit. Në vitin 2002, rajonet u bënë përfituesit e të ardhurave tatimore.
Ndërkohë që viti 2005 u konsiderua një moment historik. Dekreti 243/2000 Coll.
―Mbi Alokimin e të Ardhurave Buxhetore nga Taksat‖ nga taksa të caktuara të
njësive vet-qeverisës territoriale dhe Fondeve të veçanta shtetërore, u ndryshua në
fund të vitit 2004 dhe hyri në fuqi në janar, 2005. Me ndryshimin e ligjit, përqindja e
rajoneve mbi tatimet e përbashkëta u rrit nga 3,1 për qind në 8,92 për qind. Që nga
viti 2005, rajonet financuan rishtazi shpenzimet e tyre të mëposhtme me burimet e
veta:
Transporti - riparimi dhe mirëmbajtja e rrugëve të klasit të II-të dhe III-të
(shërbimet e investimeve dhe shërbimeve themelore të transportit në autobusë
dhe hekurudha);
Arsimi, kujdesi shëndetësor, kujdesi social - investime;
Kultura - shpenzime operative të objekteve kulturore, kujdesi për monumentet
historike, bibliotekat rajonale;
Fusha të tjera – p.sh. zhvillimi rural, pyjet, Manaxhimi i ujërave, ekologjia.
Megjithatë, ka ende disa kategori të shpenzimeve të financuara, në një masë të
madhe, nga buxheti i shtetit nëpërmjet transfertave. Këto janë kryesisht shpenzimet e
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kujdesit social (shpenzimet operative të objekteve të përkujdesjes sociale) dhe arsimit
(pagat e punonjësve të arsimit dhe atyre të joarsimit). Tabela në vijim tregon një
strukturë e të arshurave dhe shpenzimeve të rajoneve (NUTS III – ―kraje‖):
Tabela 3, Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve të rajoneve (NUTS III)
MLD
%
MLD
%
MLD
Treguesit
CZK

CZK

%

CZK

Të ardhurat nga taksat

12.6

12.5

39.6

34.9

46.1

36.7

Të ardhura jo tatimore

3.2

3.2

2.8

2.5

3.5

2.8

Të hyra kapitali

0.3

0.3

0.4

0.4

0.8

0.7

Total i të ardhurave të veta

16.1

16

42.8

37.7

50.4

40.2

Subvencione jo investimi

76.2

75.7

68.6

60.4

70.2

56

8.4

8.3

2.1

1.9

4.8

3.8

Subvencione Totale

84.6

84

70.7

62.3

75

59.8

Të ardhura Totale
Shpenzime Korente

100.7
88.4

100
88.5

113.5
100.6

100
89.3

125.4
107.7

100
86.6

Shpenzime Kapitale

11.5

11.5

12

10.7

16.6

13.4

Shpenzime Totale

99.9

100

112.6

100

124.3

100

Subvencione Investimi

Balanca

0.8

0.9

1.1

Burimi: Ministria e Financave

Në të njëjtën kohë me krijimin e rajoneve, qeveria vendosi të shfuqizojë nivelin e
qarkut (në praktikë shkalla e dytë) të administratës shtetërore, edhe pse disa ekspertë
i konsideruan qarqet si subjektet më të qëndrueshme e me përvojë njëmbëdhjetë
vjeçare. Shumica e kompetencave u transferuar në 205 komuna të krijuar rishtazi, me
përgjegjësi më të mëdha4 (12.984 pozicione), një pjesë të vogël tek rajonet (2.076
pozicione) dhe tek zyra të tjera administrative (3.990 pozicione). 551 nga 659
organizata të krijuara nga zyrat e qarkut ju transferuan rajoneve, 31 bashkive, si dhe
77 administratës qëndrore. Në rastin e rajoneve, është, në parim, një situatë ku nuk
shihet si i nevojshëm kontakti i drejtpërdrejtë personal, në ofrimin e shërbimeve
publike. Së bashku me kompetencat, pronat dhe burimet financiare shtesë, u
transferuan nga zyrat e qarkut tek bashkitë për t‘u dhënë kompetenca shtesë, zyrave
rajonale ose administratës qëndrore të shtetit. Burimet financiare për performancën
dhe kompetencat e transferueshme u siguruan në të njëjtin nivel, siç përdori shteti
zyrat e qarkut. Në vitin 2003, kompetencat e transferuara në rajone dhe bashki u
financuan nga një përqindje jo më e lartë e të ardhura nga taksat, por përkundrazi nga
4

Qeveria deklaroi kriteret për krijimin e tyre (njësia më e ovgel administrative ishte caktuar
për 15.000 banorë dhe u caktuan kriteret kompleks gjeografike - sidomos mënyra e qendrës
propozuar administrative, dendësia, ndotja, shërbimet, qendra tradicionale administrative).
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subvencionimin i shtetit. Në vitet 2002 dhe 2003, komunat përfituan një grant për
rindërtimin e objekteve të nevojshme për sigurimin e kompetencave të
transferueshme. Nëse bashkitë, zgjidhnin investimin e duhur atëherë atyre u
mbulohej 100 per qind e vlerës së kostos. Në rast se bashkitë, nuk arrinin të mbanin
premtimet e bëra, atyre ju lejohej përdorimi i zyrave të rrethit (një formë përdorimi
pa pagesë, falas). Kjo mundësi përdorej nga bashkitë në vendin ku shtrihej zyrat e
rrethit. Shumë nga bashkitë, ia kanë dalë mbanë në realizimin e axhendës së
transferueshme shtetërore, që nga viti 2003. Nëse kishte ndonjë problem apo
vështirësi, ato kishin më së shumti karakter teknik, p.sh. moskryerje e të dhënave të
transfertës ose një lidhje telekomunikacione e dobët lokale. Pas kësaj, që nga 1 janari
2003, në Republikën Çeke, u themeluan shumë lloje bashkish, - ato ndryshonin nga
shtrirja e administratës shtetërore që ushtrojnë dhe janë të ndara në tri kategoritë e
mëposhtme:
Bashki me organet e zakonshëm të bashkive (një organ bashkiak është një nga
organet që duhet të veprojë nga decentralizimi i administratës shtetërore nga
niveli qendror i saj);
Bashki me organe bashkiake të "autorizuar" (ato gjithashtu ju shërbejnë
qytetarëve si një zyrë e gjendjes civile, zyrë e administratimit të ndërtimit, etj);
Bashki me një sferë të zgjeruar të aktivitetit (këto kategori të bashkive janë
themeluar në lidhje me heqjen e organeve të rrethit të sipër përmendur dhe
transferimin e kompetencave të tyre në nivel bashkiak - p.sh. arsimi fillor, etj).
Që nga 1 janari 2003, dekreti nr 312/2002 Coll. hyri në fuqi për zyrtarët e njësive
territoriale vetë-qeverisëse, i cili rregullon punësimin e zyrtarëve të njësive
territoriale vetëqeverisëse dhe edukimin e tyre.. Në kuadër të rendit juridik të
Republikës Çeke, dekreti përbën plotësisht një rregullore të re ligjore, mbi statusin e
punonjësve të njësive territoriale vetëqeverisëse. Ligji për zyrtarët, është i lidhur me
një një rast të veçantë të Kodit të Punës, që do të thotë se marrëdhëniet punë-ligjt të
zyrtarëve të njësive territoriale vetëqeverisëse rregullohen nga Kodi i Punës, përveç
kur parashikohet ndryshe në ligjin për zyrtarët. Ligji për Zyrtarët gjithashtu,
përcakton nevojën e edukimit të zyrtarëve. Ky ligj shtron detyrimin për t‘iu
nënshtruar një testi mbi kompetencat e posaçme profesionale, që është një parakusht
për kryerjen e aktiviteteve të përcaktuara administrative.
4.2 Modernizimi i administratës qëndrore shtetërore
Ndryshim i rëndësishëm për modernizimin e administratës publike qëndrore, u bë në
vitin 2001, kur qeveria pranoi rezolutën nr. 619, e cila kishte të bënte me
konceptimin e modernizimit të administratës shtetërore qëndrore, me theks të veçantë
në sistemin dhe strukturat organizative të autoriteteve administrative. Rezoluta
përfshin prioritetet e mëposhtme:
Konsolidimin e sistemit të administratës shtetërore qëndrore
Forcimin e koordinimit dhe kontrollit të funksioneve të ministrive
Përmirësimin e Manaxhimit të ministrive dhe autoriteteve të tjera qendrore
administrative.
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Projektet PHARE (binjakëzimi, etj.) u përdorën për të përmbushur detyrat e
përmendura, në mbështetje të përmirësimit të komunikimit ndërmjet administratës
publike dhe qytetarëve, krijimin e sistemit të arsimit për administratën publike, si dhe
përgatitjen e disa dokumenteve konceptualë. Qëllimi përfundimtar ishte edhe
kontribuimi në krijimin e kushteve për implementim dhe forcimin e zbatimit të
"Acquis Communautaire". Akti i Shërbimit Civil, është miratuar pas një kohë të gjatë
opozitare, duke rregulluar punësimin dhe kushtet e karrierës së punonjësit civil.
Rezoluta e Qeverisë nga 3 marsi 2004, miratoi një procedurë dhe drejtimet kryesore
të reformës dhe modernizimit të administratës shtetërore qëndrore (CSA). Drejtimet
kryesore të zgjedhura, janë si më poshtë:
i)
racionalizimi i proceseve në CSA,
ii)
përmirësimi i Manaxhimit në CSA,
iii)
përmirësimi i cilësisë së CSA,
iv)
zbatimi dhe përmirësimi i shërbimit shtetëror në CSA, dhe
v)
racionalizimi i financimit CSA.
Gjithashtu u zgjodh një formë e realizimit të projektit - secili nga qëllimet që pritej
duhet të realizoheshin përmes realizimit të projekteve të ndryshme, si rezultat i
bashkërendimit të puneve nga të dyja zyrat e administratës publike dhe subjektet e
tjera (p.sh. studime eksperte etj.) Megjithatë, zbatimi ishte shumë i ngadalshëm dhe i
pjesshëm, edhe për shkak se shumica e punonjës të CSA preferuan të rezistonin në
mënyrë pasive dhe pritej që aktivitetet e reformës të zhdukeshin para se ato të
zbatoheshin realisht.
4.3 Arritjet reale dhe problemet e mbetura
Problemi kryesor që mbetet, është fakti se administrata qëndrore, shtetërore
(ministritë, institucionet qëndrore, etj) nuk ka ndërmarrë reformat e nevojshme. Kjo,
është konfirmuar nga intervistat me drejtuesit më lartë të disa ministrive dhe
administratës qëndrore të shtetit të kryera nga autorët e këtij studimi në vjeshtë, 2006
(nuk është publikuar ende). Qëllimi i reformës është reduktuar në riorganizim e saj.
Një nga përgjigjet e pyetjes "Cili është qëllimi i riorganizimit?‖ ishte: ―Qëllimi i
riorganizimit është të bëjë riorganizim‖. Edhe situata ekzistuese ndikon negativisht
në funksionimin e njësive të vetë-qeverisjes, sepse sistemi administrativ nuk rezulton
me aktivitetet e kërkuara. Struktura e tanishme e administratës publike qëndrore ende
është karakterizuar nga një nivel i lartë i centralizimit. Analiza e Ligjit për
Kompetencat dhe analiza e përmbajtjes, në lidhje me aktivitetin e vërtetë të
ministrive të veçanta na mundëson të arrijmë në përfundim se aktivitetet e organeve
qëndrore kanë, mbi të gjitha, një karakter operacionale dhe jokonceptual. Ndërmjet
seksioneve të veçanta të ministrive, ekziston një nivel i ulët koordinimi horizontal.
Struktura e paprovuar më parë e ministrive të veçanta, shkaktoi vështirësi në
komunikimin midis ministrive të veçanta. Por, nga ana tjetër nuk janë përdorur
mundësitë e standardizimit të operacioneve, manaxhimit dhe administrimit të
performancës Publike, të ministrive të veçanta. Sistemet e informacionit, ekzistojnë
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në ministritë individuale, por ata nuk janë të ndërlidhura në mënyrë efiçente me
qëllim marrjen e avanzazheve të menjëhershme të informacionit. Informatika në
administratën publike është e përqëndruar kryesisht në ruajtjen e të dhënave. Si
pasojë, sistemet informatike nuk përdoren (me disa përjashtime) si mjete mbështetje
të vendimeve të manaxhimit që të alokohen burimet publike dhe të vendosin për
aktivitetet programuese e konceptuale, etj Sistemi i informatikës në nivelin e
administratës qëndrore, ka një arkitekturë të atillë që (në rastet më të mira) mundëson
vendimet mbi vlerësimin e strukturave. Ajo ul cilësinë e vendimeve manaxheriale, e
korrigjimeve të duhura (në rastet më të mira), këto të fundit nuk janë bërë në kohë,
por me vonesë. Funksioni i sistemit të informacionit është kuptuar në një formë të
kufizuar. Ai ekziston në formën e një sistemi të ashtu-quajtur informacion i
detyrueshme (detyrimi për të mbajtur dhe siguruar informacionin). Një sistem i tillë,
megjithatë, nuk siguron burime të mjaftueshme për kontrollin dhe Manaxhimin
publik. Hartimi dhe zbatimi i reformës ishte gjithashtu i ndikuar negativisht nga
faktorët e mëposhtëm, më të rëndësishëm:
 Transfertat mekanike të eksperiencës nga administrata publike e vendeve të tjera,
në kulturën e Republikës Çeke, pavarësisht nga specifikat kombëtare.
 Mendimi fillestar në nivel qëndror se reforma e administratës Publike, ishte një
çështje që i përkiste Ministrisë së Brendshme (!).
Kjo gjë është e njohur si burokratizim ―i ngushtë", që do të thotë se organet qëndrore
individuale e konsiderojnë reformën si diçka që nuk bën pjesë në aktivitetet e tyre.
Për to, reforma nënkupton ―më shumë punë‖. Ky argument mbulon një mosdashje në
kryerjen e reformave që rrjedhin nga:
−
Frika për humbjen e vendit të punës për shkak të riorganizimit të organeve
qëndrore,
−
Frika e delegimit të një pjesë të kompetencave në nivele rajonale.
Rezultatet janë aktivitetet informale të organeve qëndrore individuale, të shënjestruar
për shtyrjen e reformave reale (për shkak të një përgatitjeje të dyshuar, nga frika e
heqjes nga puna të personelit, nga frika e lidhur me mekanizmat e tregut në PA, etj.)
 Burokratike - rrugë ligjore e reformës e praktikuar nga disa zyrtarë të lartë dhe
politikanë. Kjo rrugë është bazuar në mendimin se një reformë e administratës
publike mund të bëhet vetëm duke ndryshuar ligjet dhe rregulloret.
 Nuk ishte dhe nuk ka konsensus në nivelin më të lartë politik, në lidhje me
përmbajtjen dhe hapësirën kohore të reformave. Opozita "si rregull" nuk pajtohet
me hapat individuale
 Të përmbajtjes të kryer nga administrata publike. Kjo shkakton vonesën e
reformave në administratën publike.
 Reforma dështon, sepse, ndër të tjera, i kushton vëmendje të paktë zhvillimit
profesional, pagesave dhe trajnimit të personelit. Është e nevojshme të punohet
jashtë (edhe më gjërë) programeve arsimore për të punësuarit e administratës
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publike në të gjitha nivelet dhe të punohet në një sistem afatgjatë të edukimit të
përhershëm të administratës publike.
Autoritet e qeverisë qëndrore, nuk janë të pajisura në mënyrë të mjaftueshme për
një përgatitje cilësore të projekteve: faturave, hartimin dhe instrumentet ligjor.
Shpesh, cilësia e ulët e drafteve të përgatitura nga ministritë, sugjeron nevojën e
rritjes së ndjeshme të aktiviteteve legjislative të ministrive, e cila kërkon forcimin
e departamenteve të tyre ligjore. Përgjegjësia e legjislacionit mund të
përqëndrohet në një nga zëvendësministrat, i cili do të jetë gjithashtu përgjegjës
për kontaktet me Parlamentin.
Siç edhe u tregua, administrata publike Çeke, nuk disponon struktura të veçanta
organizative që zotërojnë kapacitet e nevojshme për të trajtuar në mënyrë
efektive, çështjet strategjike. Përveç kësaj, nëpunësit civilë çek, nuk janë të
trajnuar dhe me përvojë në trajtimin e çështjeve strategjike nga pikëpamja
profesionale.
Ne gjithashtu mund të konkludojmë se cilësia e qeverisjes në Republikën Çeke,
është e dobët nëse e shohim në shumë aspekte. Krahasuar me vendet
perëndimore, Republika Çeke tregon cilësi më të ulët në fushat e mëposhtme
(Potucek, 2004): bazë analitike në vendimmarrje, komunikim në sektorin publik,
të menduarit strategjik dhe qeverisja demokratike, mbrojtja e interesave,
transparenca e partive politike, përgjegjësia e qeverisë, mashtrimet e përbashkëta
të politikës, të tregut dhe mediave, rruga e përjashtimit social, arsimit në
administratën publike, kontekstin global të hartimin e politikave, koordinimi mes
njësive individuale, vlerësimit të politikave dhe mosgatishmërinë evidente për të
pranuar një kod etik për politikanët. Krahasuar me vendet e tjera, Republika
Çeke ishte pak mbi nivelin mesatar në perceptimin mbi përgjegjësinë e qeverisë,
legjitimitetin e stabilitetit politik, dhe cilësinë e kuadrit rregullator dhe kontrollin
e korrupsionit (World Bank, 2002).
Përfshirja e financimit të programit, është duke shkuar ngadalë, sistemi i
financave publike ende punon në bazë të rritjes së buxhetit, pa ndonjë vlerësim të
cilësisë së efikasitetit dhe legjitimitetit të shpenzimeve, programeve, buxheteve
dhe njësive (njësitë dhe departamentet përfitojnë para, thjesht sepse ato
ekzistojnë, pa ndonjë kërkesë për të treguar nevojën për ekzistencën e tyre, që
lidhet me nevojat e shoqërisë. Financat publike përdorin një sistem alokim
ndryshe nga një sistem kërkese, e cila reflekton nevojat e shoqërisë në vend të
nevojave të ministrive dhe nëpunësit civil). Transparenca e financave publike
është gjithashtu në një nivel shumë të ulët. Shuma të mëdha të shpenzimeve
publike caktohen jashtë targeteve të programuara. Vlerësimi sipas 3E-ve
(efiçencë, efektivitet dhe efikasitet) ose nuk kryhet fare, ose kryhet vetëm
formalisht në kontrollin e kontabilitetit. Edhe pse nën kushtet e një akti të ri të
prokurimit public, mbi një transparencë më të mirë të prokurimit publik, ende
mund të themi që ka dështime të konsiderueshme të sistemit (p.sh. ndërtimi i
autostradave, blerja e armëve për ushtrinë Çeke, etj.)
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Me gjithë pengesat dhe problemet e përmendura më sipër, na duhet të pranojmë se,
rezultate shumë pozitive janë arritur në përmirësimin e cilësisë së administratës
publike. Për shembull, u themelua Qendra Kombëtare për Përkrahje të Cilësisë, e
cila, së bashku me Ministrinë e Brendshme, ofron përkrahje në informacione dhe
rekomandime për institucionet e administratës Publike, në zbatimin e metodave të
reja të Manaxhimit në krijimin e planeve të komunitetit, projekteve të zhvillimit, etj .
Nga administrata shtetërore dhe njësitë vetë-qeverisëse janë përdorur gjerësisht
shumë metoda të manaxhimit të cilësisë, të tilla si CAF, krahasimi, standardet ISO,
vlerësimi i balancuar, analiza SWOT dhe metoda të reja të tjera manaxheriale.
Metoda e krahasimit, është përdorur për shembull, nga njësitë rajonale vetėqeverisëse
për vlerësimin e kostos së transportit ose kostos së arsimit të nëpunësve civilë.
Kryesisht, rajonet dhe bashkitë e mëdha, filluan të përdorin metoda të reja drejtuese,
veçanërisht në axhendën e burimeve njerëzore (të dhënat personale, auditimet
personale, vetë-vlerësimi i punonjësit, CAF). (Krbova et al, 2007). Në këtë mënyrë u
implementuan disa metoda të manaxhimit publik, por jo si rezultat i zbatimit të
ideologjisë NPM, por si pjesë e reformave të vazhdueshme (Coombes dhe Verheien,
1997). Edhe pse nevojitet realizmi i reforma të tjera të mëdha (ato të kujdesit
shëndetësor, sistemit të pensioneve, financave Publike, etj.), mund të pohojmë se në
18 vitet e fundit janë realizuar shumë reforma të nevojshme në administratën publike.
Për më tepër, pas ndryshimeve relativisht të egra dhe spontane, në fillim të 1990-së,
reforma në administratën publike u bë më konceptuale dhe e mirë organizuar,
kryesisht në lidhje me pranimin e Republikës Çeke në Bashkimin Europian. Ne
mund të pohojmë se gjendja në administratën publike në mënyë të përgjithshme, me
kalimin e kohës është përmirësuar.
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1. Forcat socio-ekonomike: të përgjithshme
Republika e Estonisë, ka 1.341 milion banorë (Janar 2008), të shpërndarë në rreth
45,227 kilometra katrorë. Që prej rifitimit të pavarsisë në vitin 1991, Estonia, në
krahasim me vendet e tjera të EQL, ka ndjekur një strategji reforme unike dhe
radikale, për krijimin e një shteti dmokratik, funksional (Aslund 2002). Reformat,
kanë patur një fokus të fortë me orjentim tregu. Madhësia absolute e PPB-së për
banorë është relativisht modeste: 17 600 EUR, në vitin 2007. Estonia ka patur një
rritje konstante ekonomike që prej vitit 2007, kur arriti në 7.1 për qind. Në vitin
1996, PPB për frymë në Estoni arriti afërsisht 34.8 për qind të mesatares së vendeve
të EU25 dhe kur Estonia u bashkua me BE-në në vitin 2004, PPB për frymë arriti
51.2 për qind të mesatares së EU25, në vlerën mesatare 6 266,6 EUR me kursin
aktual të këmbimit (Staehr 2004: 55; Eurostat 2006; Zyra e Statistikave të Estonisë
2006). Në vitin 2007, PPB për frymë në Estoni sipas Standarteve të Fuqisë Blerëse
përbënte rreth 70.8 për qind të mesatares EU27 (Eurostat 2008).
1.1 Forcat e përgjithëshme ekonomike
Një nga hapat e para pas pavarsisë ishte hapja e ekonomisë Estoneze ndaj ndikimeve
ekonomike ndërkombëtare, me qëllim që të tërhiqte IHD për ristrukturimin e
ekonomisë dhe zvogëlimin e ndërvarësisë nga Rusia. Reformat më të rëndësishme
përfshinin kornizën ligjore, hapjen për IHD në vitin 1991, lejimi i kompanive të
huaja të merrnin pjesë në privatizimin e bizneseve të mëdha (që prej vitit 1992), dhe
paraqitja e një sistemi të thjeshtë taksash, që pritej të jepte nxitje për investime në
ekonominë Estoneze (Staehr 2004). Hapja ndaj influencës së huaj, mbajti parasysh se
Estonia kishte një deficit në llogarinë korente që prej vitit 1994, që arriti në rreth 23.7
për qind të PPB-së në vitin 2007, kryesisht për shkak të bilancit negative të tregtisë
së jashme (Ministria e Financave e Republikës së Estonisë 2008). Në periudhën e
tranzicionit, tregtia e jashtme e Estonisë, ka qenë e orjentuar drejt shteteve anëtare të
BE-së.
1.2 Ndryshimet socio-demografike
Nga viti 1990 deri në vitin 2000, popullsia e Estonisë ka rrënë me 13 për qind, për
shkak të emigrimit të familjeve Ruse dhe nga rrënja e ritmit të lindjeve (Plani i
Zhvillimit Kombëtar të Estonisë 2004–2006: 96). Në vitin 2007, Estonezët etnik
përbënin 69 për qind të popullsisë, të ndjekur nga Rusët si grupi i dytë më i madh
etnik, që përbënin afërsisht 26 për qind të popullsisë (Zyra e Statistikave të Estonisë
2008). Heterogjeniteti i popullsisë Estoneze dhe rritja e diferencimeve sociale kanë
qenë sfida kryesore në zhvillimin social politik (Lauristin 1997).
Rritja e përfshirjes sociale ka qenë një nga çështjet kryesore sociale që nga pjesa e
dytë e viteve 1990 (Plani Kombëtar i Veprimit për Përfshirjen Sociale për Estoninë).
1
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Koefiçenti i Ginit për Estoninë ka qenë 33.5 (2006) dhe në vitin 2006, 19.5 për qind
e popullsisë jetonte nën vijën e varfërisë. Një tjetër problem në politikat sociale ka
qenë papunësia, e cila është rritur me shpejtësi në fillim të periudhës së tranzicionit
dhe përsëri pas krizës ekonomike, Ruse (kulmon në 14.2 për qind në vitin 2000), por
që prej asaj kohe ka rrënë në mënyrë konstante, si pasojë e ristrukturimit ekonomik
dhe rritjes konstante ekonomike (Staehr 2004: 56–57). Në vitin 2007, norma e
papunësisë ishte 4.9 për qind (Zyra e Statistikave të Estonisë 2008). Duke j‘u
përgjigjur mosbarazisë midis shtresave të popullsisë dhe rrënies së ritmit të lindjeve,
qeveritë e këtyre viteve, kanë kryer rreforma thelbësore institucionale dhe sociale,
për shembull transformimin në vitet 1998–2002 të sistemit të pensioneve në një
sistem me tre shtylla, dhe paraqitjen e Aktit të Përftimeve Prindërore në vitin 2004.
1.3 Politikat socio-ekonomike
Estonia, ishte vendi i parë që u shkëput nga zona e rublës në Qershor 1992 dhe që
krijoi monedhën e vetë të pavarur, për ta distancuar vendin nga Bashkimi Sovjetik.
Ajo u angazhua për një buxhet shteror të balancuar, duke hequr dorë si nga politikat
monetare dhe nga borxhi publik – një angazhim që u ndoq, me përjashtim të
periudhës 1998–2000. Sistemi i monedhës së bashku me tregtinë plotësisht të lirë dhe
ndërhyrjen minimale qeveritare në tregtinë e jashme, kanë kontribuar për ta bërë
Estoninë, vendin me tregti plotësisht të lirë dhe një nga vendet ishkomuniste më pak
të korruptuara (Aslund 2002: 209–210).
Novacioni kryesor në politikën e taksave në Estoni ka qenë futja e taksës së sheshtë
të të ardhurave në vitin 1994. Estonia ka abstenuar ndaj të gjitha taksave për tregtinë
e jashtme. Tatimi mbi Vlerën e Shtuar prej 18 për qind, ka qenë taksa kryesore e
Estonisë. Qeveritë Estoneze kanë zgjedhur rrugën e reduktimit të barrës së taksave si
për kompanitë dhe për individët; në vitin 2000 u hoq taksa e të ardhurave të
koorporatës në fitimin e riinvestuar dhe në vitin 2004 filloi një reduktim gradual i
taksës mbi të ardhurat individuale (EBRD 2002: 142; Staehr 2004: 50). Që prej mesit
të viteve 1990, të ardhurat gjithsej të qeverisë si një përqindje ndaj PPB-së, kanë
qenë rreth 40 për qind.
2. Sistemi politik
Në Estoni, nuk është e mundur të flitet për një traditë të thellë shtetërore dhe për
emergjenca graduale të formave moderne të shtetit. Megjithatë, gjatë periudhës së
parë të pavarsisë (1918–1940) u hodhën bazat për zhvillimin e një administrate
publike profesionale dhe stabile, por shumë pak prej saj mbijetoi nën okupacionin
Sovjetik (1940–1991). Sipas Kushtetutës (1992), Estonia, është një demokraci
parlamentare, me një parlament me një dhomë, ―Riigikogu‖. Të 101 antarët e
Riigikogut, janë zgjedhur në zgjedhje të lira për një periudhë katërvjeçare, me votë të
fshehtë, sipas parimit të proporcionalitetit. Kryetari formal i shetit, Presidenti, ka
kryesisht rol përfaqësues dhe ceremonial. Që prej vitit 1991, janë zhvilluar katër herë
zgjedhje për parlamentin dhe katër herë zgjedhje për zyrën e Presidentit të
Republikës. Nga viti 1991 deri në 2008, janë ndëruar 12 qeveri. Asnjë nga
koalicionet nuk ka qenë në gjendje të qendrojë në pushtet për të gjithë periudhën e
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zgjedhur; periudha më e gjatë e një qeverie ka qenë 2 vjet e 10 muaj. Estonia, është
drejtuar nga koalicione fituese minimale, të përbëra nga së paku dy ose më shumë
parti.
Estonia është shtet unik, me qeverisje qendrore të decentralizuar dhe qeverisje lokale,
me një nivel. Vendi është i ndarë në 15 zona dhe në 227 njësi të qeverisjes vendore
(qytete, bashki). Qeverisjet e zonave janë përfaqësuese të qeverisjes qendrore me
detyrë që të zbatojnë vendimet e qeverisë në nivel rajonal.
2.1 Idetë e reja të manaxhimit
Një nga sfidat kryesore në Estoni, është dëshira për të kërcyer drejt e në një sistem
manaxhimi modern pa krijuar më parë një bazë solide – administratën publike
klasike me hierarki të strukturuar. Ideja qendrore në administratën publike Estoneze
nuk ka qenë të ndërtohej një bazë solide për demokraci, por të përmirësohej efiçensa
e institucioneve publike. Çdo qeveri e Estonisë së pavarur, me më shumë ose më pak
sukses, është marrë me reformën e manaxhimit publik, sepse ―manaxhimi publik
është gjithnjë pjesë e axhendës së gjerë të qeverisjes publike‖ (Pollitt dhe Bouckaert,
2004: 2). Megjithatë, çdo ndryshim qeverie ka sjellë një pamje të re. Si pasojë e
politikave të adoptuara nga qeveritë pasuese neoliberale, tema e theksuar në nisiativat
reformuese të qeverive ka çuar në rënien e rolit të shtetit.
Çdo gjë që shoqëronte shtetin, kishte një reputacion të keq në periudhën Sovjetike.
Drechsler (1995) argumentonte se ―Problemi më serioz i Estonisë mbase është se nuk
kishte një identifikim shtetëror sundues nga ana e qytetarëve të saj. Nuk kishte
étatisme, bile as një koncept të shtetit. Mbase, tashmë kjo mund të tingëlloj atraktive
tek kundërshtarët e ‗shtetit‘, por kjo çon në probleme serioze. Kjo përfshin mungesën
e bashkëpunimit besnik të shtetasve brenda qeverisë, ose të respektit të vërtet për
vendimet ligjore dhe administrative.‖ (Drechsler 1995: 112)
Një sjellje e till antishtet, ka kontribuar në zhvillimin e ideve bazuar në një shtet
minimal. Për më tepër, vitet e para të tranzicionit koinçiduan me modelin e
Manaxhimit të Ri Publik (MRP) në Perëndim. Ideologjia e MRP, u përshtatej mirë
vendeve që shfuqizuan ekonomitë e tyre njësektoriale dhe ndërmorrën privatizimin
në shkallë të gjerë. Idetë e MRP, kanë sunduar në shumë koncepte dhe strategji të
reformave të administratës publike duke e patur origjinën në gjysmën e dytë të viteve
1990. Aktualisht ―Estonia është një nga vendet e EQL, më afër reformave MRP‖
(Drechsler 2003: 36). Parimet e MRP, gjithashtu korrespondojnë me sjelljen e
përgjithëshme kulturore (dyshimi mbi autoritetin qendror) dhe gjendjen shpirtërore të
aktorëve kryesor – politikanëve, biznesmenëve të rinj, popullit në kuptimin e gjerë të
fjalës (Temmes etj 2005: 73). Në Estoni, është ende sundues një farë mbiidealizimi i
sektorit privat (dhe tregut të lirë). Privatizimet masive, sollën shitjen e ndërmarrjeve
strategjike, si hekurudhat (nga viti 2001 deri në rinacionalizimin e tyre në vitin 2007)
ose shërbimet thelbësore si ndihma e parë mjekësore, pa një diskutim të gjatë ose
testim të tregut.
Një sërë autorësh, kanë hedhur dritë mbi problemin e përshtatshmerisë së parimeve
dhe mjeteve të MRP, për vendet në tranzicion. ―Në vendet në tranzicion në EQL ,,,
administrata publike duhet të përballoj një sfidë speciale, sepse si krijimi i një
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demokracie politike dhe zbatimi i parimeve të efiçensës dhe efektivitetit, janë bërë
njëkohësisht detyra thelbësore për modernizimin‖ (Jenei dhe Szalai 2002: 368). Pa
patur një strukturë bazë të manaxhimit publik, ka patur presion për reformimin e
praktikave manaxhuese që ende nuk ekzistojnë. ―MRP, është kryesisht gabim në se
kryhet me shpejtësi në vendet në zhvillim dhe në tranzicion, sepse ai mund të ketë
kuptim vetëm në një mjedis të traditës së administratës demokratike që funksionon
në rregull‖ (Drechsler 2005: 101). Siç është argumentuar nga Schick (1998: 124), ―sa
më të mëdha të jenë mungesat në praktikat manaxheriale të krijuara në një vend, aq
më të përshtatshme janë reformat [MRP]‖. Autorë të tjerë kanë theksuar nevojën për
rënien e nivelit të aktiviteteve MRP, me qëllim që të krijohet mbështetja dhe besimi.
―Shtrirja deri në të cilën organizatat publike, janë të suksesshme për rikrijimin ose
zgjerimin e mbështetjes shoqërore dhe/ose politike mund të shpjerë në rrënien e MRP
si një presion politik, ose në rënien ose së paku në konservimin e burimeve, detyrave
dhe autonomisë.‖ (Verhoest etj. 2007: 486). Peters (2001: 176) konkludon se ―në
momentin kur i ashtuquajturi sistemi administrativ, Weberian, institucionalizohet,
atëhere ka kuptim të marrim në konsideratë se si duhet të kalojmë nga ky sistem në
një sistem më ‗modern‘ të administratës publike.‖
Pavarsisht nga më sipër, nga organizatat publike Estoneze, janë promovuar një sërë
idesh që lidhen me MRP, që prej gjysmës së dytë të viteve 1990, përfshi këtu p.sh
decentralizimin, privatizimin, kontraktimet, orjentimin e klientit, performancën
manaxhimin, manaxhimin e cilësisë dhe performancën e buxhetit. Përderisa aparati i
shtetit Estonez, ka një decentralizim të lartë, idetë e reformave më të prekshme janë
zhvilluar nga organizata publike të veçanta.
2.2 Axhenda politike kombëtare
Në Estoni, zhvillimi i institucioneve demokratike formalisht ka përfunduar.
Megjithatë, partitë politike ende janë të paafta të kryejnë analiza të mjaftueshme.
Kjo, ka çuar në një situatë ku politikanët janë të paaftë të përcaktojnë qëllime
strategjike, që më tej i japin më tepër fuqi ekzekutivit. Megjithëse, si politikanët dhe
punonjësit civil, kanë më shumë se një dekadë eksperiencë në përpunimin e shumë
propozimeve politike, ende vihet re mungesa e kulturës së përgjithëshme për
kushtëzime që kërkojnë analiza serioze e që të shpien në adoptimin e rregullave ose
politikave të reja (Randma-Liiv 2005). Për më tepër, përderisa e gjithë shoqëria po
kryen një numër ndryshimesh të shpejta dhe radikale, ka qenë relativisht e thjeshtë
për të gjitha grupet sociale (përfshi partitë politike, shërbimin civil dhe organizatat e
shoqërisë civile) për të mirëpritur inciativa të reja pa ndonjë kriticizëm të veçantë.
Kjo sjellje, që është përshpejtuar nga presioni i hyrjes në BE, ka lënë pak burime në
dispozicion për analiza të politikave të reja.
Që një vend i ri demokratik me në sistem shumëpartiak me koalicione jostable
politike, dhe me sistem politik në zhvillim të arrij lehtësisht një konssensus te gjerë
politik lidhur me përmbajtjen e reformës administrative, nuk ka mundësi të ndodh.
Megjithatë, analizat e programeve të partive kryesore politike Estoneze dhe
marrëveshjet e koalicioneve kanë qenë në gjendje të bëjnë dallimet midis dy
periudhave lidhur me reformat administrative.
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Së pari, në pjesën e parë të viteve 1990, partitë politike në Estoni u përqendruan në
probleme të gjera administrative që mund të zgjidhen në një vend në tranzicion.
Prioriteti më i rëndësishëm ishte të siguroheshin proceset demokratike të
vendimmarjes, përmes reformave të gjera strukturore dhe administrative:
• në fillim të viteve 1990, qëllimi më i madh i të gjitha partive politike, ishte të
ngriheshin institucionet e nevojshme për një shtet të pavarur. Kjo gjë, përfshinte
futjen e funksioneve dhe zhvillimeve të reja për të gjithë politikat dhe
institucionet që u ndërtuan nga fillimi (p.sh. forcat e armatosura, policia kufitare,
shërbimi diplomatik, banka qendrore, politika e jashtme dhe e sigurisë);
• partitë, theksuan rëndësinë e gjetjes së një balance të duhur, midis sektorit privat
dhe publik duke optimizuar funksionet e sektorit publik (përmes privatizimit,
regullimit dhe shfuqizimit të monopoleve etj.);
• kujdes j‘u kushtua nevojës për qartësimin e ndarjes të funksioneve midis shtetit dhe
autoriteteve vendore, përmes garantimit të një autonomie më të madhe dhe
pavarësie financiare, për qeverisjen vendore;
• paraqitja e një strukture moderne ligjore dhe administrative për shërbimin civil,
duke zëvendësuar partonazhin Sovjetik me parimin e meritës.
Së dyti, programet e partive dhe marrëveshjet e koalicioneve të zbatuara që nga viti
1999 e në vijim, treguan një zhvendosje në kontekstin dhe thelbin e reformave
administrative të përshkruara. Ende, marrëdhëniet midis qeverisjes qendrore dhe
vendore dhe autonomia e kësaj të fundit mbeten një çështje e rëndësishme, por
propozimet për reforma dhe programet janë bërë më specifike përmes:
• theksimit më të madh që i është dhënë cilësisë dhe mundshmërisë për shërbime
civile (përmes prezantimit të standardeve për shërbime publike duke krijuar onestop-shops, përfshirja e klientëve dhe partnerëve të sektorit të tretë në proceset
vendimmarrëse etj.);
• gjithashtu, problemi i përgjegjshmërisë (si politike dhe administrative) dhe
kontrolli në sektorin publik janë bërë të rëndësishëm, duke rezultuar në një
propozim për rritjen e nivelit të hapjes së vendimmarjes administrative (përmes
luftës ndaj korrupsionit, rregullimit të politizimit të trupave administrative,
adoptimit të Aktit të Informacionit Qeveritar etj.);
• së fundi, ka patur një numër propozimesh për shkurtimin e kostos në sistemin
administrativ (përmes theksimit të produktivitetit në veprimet administrative,
cilësisë dhe numrit të punonjësve civil, ngrirjes së kostove administrative etj.).
Që nga viti 1999 deri në vitin 2002, partia politike më me influencë në propozimin e
reformave ekstensive administrative ka qenë Pro Patria Union, që ishte forca
kryesore e koalicionit qeveritar (Pro Patria Union, Partia e Reformës Estoneze dhe
Partia e Popullit Mõõdukad). Nën titullin ―Vendi për qytetarët e vet‖ partitë e
koalicionit ranë dakort të luftojnë përmes shkurtimit të shiritit të kuq, duke shtuar
përdorimin e aplikimeve të TIK, në administrimin publike dhe duke reduktuar
korrupsionin në shërbimin civil.
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Së fundmi, partia politike më aktive në propozimet për reforma ekstensive
administrative ka qenë Res Publika, që u krijua përpara zgjedhjeve parlamentare të
vitit 2003. Si rezultat i premtimeve për ndryshime radikale lidhur me kulturën
vendimmarrëse politike dhe administrative në Estoni, Res Publika mbas zgjedhjeve
arriti të ketë pozitën udhëheqëse në qeveri. Në programin e partisë të adoptuar në
vitin 2001, vlerat e theksuara të Res Publika në administrimin publik përfshinin
qëllimin për të përdorur paratë e shtetit të orientuara më shumë ndaj qëllimeve dhe
efiçensës (përmes buxhetimit me bazë performancën, dhe gjithashtu përmes matjes
dhe kontrollit të arritjeve të qëllimeve), duke krijuar hapje dhe kontroll për cilësi në
dhënien e shërbimeve publike (përmes adoptimit të kartave të qytetarëve, garantimit
për qytetarët të të drejtës së një avokati të popullit të pavarur, në rast të dhënies së
shërbimeve jo të kënaqëshme etj.). Të njejtat ide, u theksuan edhe nga marrëveshja e
koalicionit të vitit 2003, e nënshkruar midis Res Publika, Partisë së Reformës
Estoneze dhe Partisë së Popullit Estonez, duke patur prioritet adoptimin e kartave të
shërbimeve dhe krijimin e one-stop-shops, ngrirjen e kostove administrative dhe
reduktimin e numrit të punonjësve civil. Megjithatë, pas trazirës politike në vitin
2005, Res Publika humbi pozitën e saj në qeveri, pa arritur ndonjë nga qëllimet e
deklaruara lidhur me manaxhimin publik. Koalicioni vijues, e vuri më pak theksin
në reformën administrative, sepse marrëveshja e koalicionit (e nënshkruar midis
Partisë së Reformës Estoneze, Partisë së Qendrës Estoneze dhe Partis së Popullit
Estonez) përfshinte vetëm ide shumë të kufizuara lidhur me administrimin publik,
kryesisht në lidhje me garantimin e aksesit universal për shërbime publike.
Kolalicioni në fuqi mbas zgjedhjeve të përgjithëshme të vitit 2007 (Partia e
Reformës, Pro Patria dhe Bashkimi Res Publika, dhe Social Demokratët), nuk i
kushtoi ndonjë kujdes sistematik reformave të manaxhimit publik.
Si konkluzion, mund të thuhet se idetë e reformës së manaxhimit publik të paraqitura
nga partitë politike, kanë ndryshuar nëpër vite nga deklarimet më të përgjithëshme
dhe të trubullta, tek propozime reformash më sistematike dhe gjithëpërfshirëse që
janë gërryer nga jostabiliteti politik dhe natyra koalicion-kërkuese e sistemit politik.
2.3 Organizatat ndërkombëtare
Mbas rifitimit të pavarësisë, pyetja për Estoninë nuk ishte më rreth reformimit,
ristrukturimit ose zvogëlimit të institucioneve publike, por për më tepër pyetja
qendronte tek ndërtimi i shtetit. ―Pamja e brendëshme e vendeve në tranzicion është
realizuar sipas një model specifik ku ndihma e huaj në formën e importimit të
njohurive të ekspertëve, ka patur një rol të rëndësishëm në analizat e tranzicionit‖
(Temmes etj. 2005: 69). Në vendet në tranzicion, kufizimi i burimeve njerëzore dhe
humane dhe gjithashtu urgjenca për të gjetur zgjidhje, e ka bërë përdorimn e
ekspertizës së huaj, shumë të rëndësishme. (Randma-Liiv, 2005b). Praktika e
reformës Estoneze të manaxhimit publik, është influencuar nga përshtatja e
zgjidhjeve në Gjermani (kryesisht struktura ligjore), në UK e në vendet Nordike
(format e manaxhimit individual) dhe gjithashtu edhe nga disa organizata
ndërkombëtare (kryesisht Banka Botrore dhe FMN). Megjithatë, ―megjithse janë
vërtetur disa influenca nga modele të vendeve të ndryshme, vendimet kryesore rreth
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skicimit dhe operacioneve në administratën publike të Estonisë kanë qenë ―të rritura
në vend‖‖ (Randma-Liiv, 2005b: 484–5). Ndonse trafnsferimi i politikave ka qenë
një mjet i rëndësishëm politikash në vitet 1990, kjo gjë gradualisht vitet e fundit
është zëvendësuar nga një proces me më shumë njohuri, lidhur me të mësuarit e
plotitikave.
2.4 Bashkimi Evropian
Eshtë vështirë të nënvleftësohet ndikimi i BE-së në zhvillimet politike dhe të
administratës publike, në Estoni. Hyrja në BE, është parë si një kthim simbolik në
Evropë, bazuar në konceptet e ‗arritjes‘, adoptimit dhe harmonizimit (Lauristin dhe
Vihalemm 1997). Shpresa dhe dëshira për të fituar antarësimin në BE, ishte një nga
incentivat kryesorë për të ushqyer procesin në shumë fusha të ndryshme të politikës,
përfshi edhe reformat e manaxhimit publik.
Aktivitete të lidhura sistematikisht me BE-në filluan në Estoni në Dhjetor 1993, që
çuan në hyrjen në BE në 1 Maj, 2004. Ndërsa problem kryesor në zgjerimet e
mëparshme të BE-së, vërtitej rreth gadishmërisë së vendeve kandidate, ‗zgjerimi
drejt lindjes‘ u përqendrua në aftësinë e vendeve kandidate – kapaciteti për të
përballuar detyrimet e antarësisë. Përpara shtimit aktual, kandidatët duhet të
demonstronin se BE, mund të mbështetej në ta për të zbatuar vendimet dhe politikat e
veta dhe të aplikonte me efektivitet acquis communautaire. Gjatë përgatjes së
hyrjeve të mëparshme, nuk ka patur asnjë vlerësim të sistemeve administrative
ekzistuese të vendeve kandidate (Grabbe, 2001). Komisioni Evropian, vlerësoi
progresin e kandidatëve gjatë hyrjes nga viti 1997, në vitin 2003. Për shembull,
raporti i progresit të BE-së, i vitit 2000, konkludoi se progresi i Estonisë për
modernizimin e administratës publike, ishte i kufizuar (Komisioni Evropian, 2000)
— nevoja për të forcuar kapacitetin administrativ, vihet re gati në të gjithë kapitujt e
acquis. Megjithse, BE-ja pati një kujdes të konsiderueshëm lidhur me kapacitetet
administrative të vendeve kandidate, kjo gjë nuk solli një model specifik të
organizimit dhe funksionimit të manaxhimit publik. Lidhur me funksionin e
subvencioneve, administratat publike janë brenda kompetencave të qeverisjes
qendrore. Megjithatë, ashtu siç është argumentuar në një raport të OECD-së, ka ―një
lidhje të fortë indirekte‖ midis procesit të integrimit Evropjan dhe modernizimit
administrativ në vendet kandidate të EQL-së (OECD, 1998).
Në Estoni, evropianizimi ka influencuar si tek institucionet dhe në funksionet e
qeverisë qendrore. Disa institucione janë formuar që të administrojnë fondet
strukturore (si Regjistri Bujqësor i Estonisë dhe Bordi i Informacionit), ndërkohë që
të tjerë janë fuqizuar në mënyrë thelbësore (Qendra e Investimeve në Mjedis dhe
Ministria e Financës). Evropianizimi, gjithashtu ka ndikuar në shumë funksione të
institucioneve të qeverisjes qendrore. Përgatitja e Planit të Zhvillimit Kombëtar ka
ndikuar strukturën e përgjithëshme, të planit strategjik. Gjithashtu, zhvillimi i
funksioneve të auditit të brendshëm përmes institucioneve qeveritare, është mprehur
shumë përmes ndihmës së BE-së. Përfundimisht, ka institucione kapacitetet
administrative të të cilave, janë forcuar sistematikisht gjatë procesit të hyrjes në BE,
shpesh si rezultat i kritikave të marra në raportet e Komisionit. Këto institucione
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përfshijnë Bordin e Taksave, Inspektoriatin e Mbrojtjes së të Dhënave dhe Bordin e
Mbrojtjes së Konsumatorit, etj. Përfundimisht, procesi i hyrjes në BE për Estoninë,
ka patur një ndikim të gjerë në manaxhimin publik në vend, duke përmirësuar një
kulturë të koordinuar (Viks dhe Randma-Liiv, 2005).
Pavarsisht disa shembujve pozitiv, hyrja në BE ka një ndikim të kufizuar në reformat
e manaxhimit publik, në Estoni. Deri sa motivimi i brendshëm për reforma
administrative ka qenë jo i mjaftueshëm, faktorët e jashtëm (kryesisht të lidhur me
hyrjen në BE) gjithashtu kanë dështuar në dhënien e një motivimi të fortë për një
zhvillim të konsiderueshëm dhe zbatimin sitematik të reformës së manaxhimit
publik. Kështu, hyrja në BE, mbase ka shpejtuar vetëm disa zhvillime në
administratën publike Estoneze, por nuk ka dhënë zgjidhje inovative strukturore.
2.5 Kultura politike kombëtare
Në pranverë 2008, vetëm 15 për qind e popullsisë Estoneze besonin tek partitë
politike dhe 36 për qind e popullsisë, besonte tek Parlamenti (Raporti Kombëtar i
Eurobarometër, 2008). Institucionet më të besueshme në Estoni janë Forcat e
Mbrojtjes, Policia, Televizioni dhe Radio (Ibid). Ndërkohë që në shumë vende të
tjera të Evropës, besimi në BE tenton të dominojë mbi besimin në qeverinë
kombëtare, kjo situatë nuk ishte e njejtë në Estoni gjatë viteve të para pas antarësimit.
Ky tregues filloi të aplikohej në 2007/2008. Aktualisht 69 për qind e popullsisë beson
tek BE-ja dhe vetëm 66 për qind e popullsisë, beson tek Qeveria Estoneze (Raporti
Kombëtar për Eurobarometër, 2008). Sipas institucioneve ndërkombëtare që e masin
– Reporters Sans Frontieres (RSF) dhe Freedom House, liria e medias në Estoni është
e lartë. Në vitin 2007, Estonia u rendit e treta midis 169 vendeve sipas RSF dhe u
rendit e gjashtëmbëdhjeta midis 195 vendeve sipas Freedom House, duke patur
vende të përafërta me ShBA-në dhe Gjermaninë. Megjithëse Estonia, krahasur me
vendet post-komuniste, po bënë një punë të mirë në lidhje me perceptimin e
korrupsionit (në 2007 Estonia ishte e renditur, nga ana e Transparency International,
e njëzet e teta midis mbi 180 vendeve), lidhur me mundësinë e korrupsionit si në
qeverisjen qendrore dhe në atë vendore, ka patur shumë pak raste që ai është vënë në
qendër të vëmendjes së publikut.
3. Vendimmarrja elitare
Glatter (2003: 248) tregoi se ka mjaft evidenca për të pretenduar se pas ndryshimeve
demokratike, elita e periudhës komunist ishte shumë më e intersuar për të rëmbyer
asetet dhe pronën, se sa për të mirëmbajtur status quo e vjetër politik. Si elita politike
dhe ajo administrative, ndryshuan shumë në Estoni, në fillim të viteve 1990,
pjesërisht të ndjekura nga sllogani kryesor i partisë drejtuese të koalicionit Pro Patria
në vitin 1992 ―Pastroni vendin‖. Higley dhe Burton (1989), kanë bërë dallimin midis
tre llojeve të strukturave të elitës kombëtare: elitë e bashkuar ideologjikisht, elitë e
bashkuar me konsensus dhe elitë e pabashkuar me konsensus. Autorët, pretendojnë
se elita e bashkuar me konsensus ndan një konsensus të pashprehur rreth rregullave të
lojës dhe rregullat e udhëheqjes politike, janë parakërkesë për një demokraci stable.
Lëvizja për pavarësi në fund të viteve 1990 dhe gjithashtu hyrja në BE, e bashkuan
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elitën Estoneze në një nivel të dallueshëm. Megjithatë, mbas ngjarjeve emocionale të
―revolucionit me këngë‖ në fund të viteve 1980, u krijuan disa grupe elite.
Përpara hyrjes, midis elitës Estoneze dhe masmedias, ekzistonte një kontrast i zymtë
i opinionit për BE-në – i mëparshmi ishte qartësisht pro-Evropjan dhe i mëvonshmi
në mënyrë të konsiderueshme Euro-sceptik (Vetik, 2003: 257). Një opinion i marrë
me zgjedhje tregoi se 40 për qind e të anketuarve, e konsideronin aplikimin e
standarteve të BE-së të njejtë, deri sa elita kujdesej vetëm për interesat e veta private.
(Kirch 2000). Në shumë çështje të tjera politike, elita politike Estoneze ishte larg të
qenit unike në mënyrë konsensuale. Sipas Lauristin (2003: 613), arsyet pse Estonia
nuk ka politika gjithëpërfshirëse dhe efektive, nuk janë vetëm pamjaftueshmëria e
burimeve ekonomike ose kapacitetet e ulëta administrative, por mungesa e një
mbështetje të mjaftueshme politike. Rivaliteti midis partive politike ka çuar në një
ndryshim konstant në axhendën e reformës administrative dhe gjithashtu në mungesë
të qendrueshmërisë në strategjitë e zgjedhura.
4. Presioni nga qytetarët
Nga ana e qytetarëve Estonezë nuk ka patur ndonjë presion të fortë për reformat e
manaxhimit publik. Megjithëse ekziston struktura formale e përgjithëshme për
përfshirjen e qytetarëve në politikëbërje, qytetarët nuk kanë shprehur shumë interes
në formimin e politikave, veçanërisht kur vendimet më të rëndësishme për strukturat
dhe funksionet administrative, janë marrë që në vitin 1990. Kur një vend ka rënie të
zhvillimit dhe të ndryshimeve sociale dhe të bazës materiale, atëhere kemi pasiguri
dhe gjërat që ndikojnë më tepër në jetesën e njerëzve janë puna, paratë, zhvillimet
teknologjike dhe zotrimi i materialeve. Sipas Inglehart dhe Baker (2000), sistemi i
vlerave të vendeve të pasura ndryshon sistematikisht nga ai i vendeve të varfra, ku
vendet e pasura tentojnë të mbështesin vlerat e vetëshprehura dhe vendet e varfra
vlerat e mbijetesës. Presioni nga qytetarët, supozon një shoqëri civile shumë të
zhvilluar. Siç ka theksuar Lagerspetz etj, (2002: 85), ―Nga pikëpamja e pjesëmarrjes
demokratike, detyra e shoqërisë civile Estoneze … nuk është që të influencoj kanalet
ekzistuese të pjesëmarrjes nga ―jashtë‖, por së pari që të krijoj kanale të tilla. Nga
pikpamja jonë, inciativat qytetare post-moderne mund të hedhin rrënjë vetëm në një
sistem të hapur e demokratik, që funksionon plotësisht‖. Kjo është arsyeja se pse
qytetarët e Estonisë nuk kanë qenë plotësisht aktiv në shprehjen e pikëpamjeve të
tyre, bile edhe për problemet sociale më ―praktike‖ siç janë pensionet ose kujdesi
shëndetësor. Sipas studimeve të tjera, pengesat e tjera kryesore përfshijnë mungesën
e kohës, apatinë dhe mungesën e njohurive nga ana e grupeve të interesuara. (Lepa
etj. 2004). Megjithëse Parlamenti Estonez adoptoi në vitin 2002, Konceptin e
Zhvillimit të Shoqërisë Civile, pjesëmarrja e grupeve të shoqërisë civile në procesin e
politikëbërjes ka mbetur përsëri e rastit dhe e rrallë. Një numër shumë i kufizuar i
grupeve më të dukshme dhe me interesa të forta në Estoni, janë ata që përfaqësojnë
interesat e biznesit. E vetmja organizatë joqeveritare që rregullisht ka shprehur ide
për manaxhimin publik, është Dhoma e Tregtisë dhe e Industrisë të Estonisë duke
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argumentuar në mënyrë konstante nevojën për kufizimin e rolit të shtetit, për
privatizimin dhe për zvogëlimin barrës së taksave (tashmë të ulëta).
5. Ngjarjet e rastit
Në vitet e fundit ka patur një sërë krizash dhe skandalesh në administratën publike
Estoneze. Megjithatë, ato nuk kanë patur ndonjë ndikim të dukshëm në ndryshimet
në manaxhimin publik. Skandalet, kanë zgjuar debatet publike për pak kohë dhe
mbase ndjeshmërinë publike për këto çështje, por ato nuk kanë çuar në një proces
vetvlerësimi sistematik ose të të mësuarit nga përvoja. Skandalet janë disktuar dhe
analizuar si raste të veçanta ose si probleme specifike të organizatave të veçanta, por
jo në një kontekst më të gjerë të sistemit të manaxhimit publik në Estoni.
Disa nga skandalet më të famshme kanë qenë ―skandali i mjedisit‖ në vitin 2006 dhe
―skandali i sheqerit të BE-së‖, në vitin 2005. Në fillim të vitit 2006, ndodhën dy
aksidente me anije pranë brigjeve të Estonisë, që çuan në një ndotje të madhe të detit.
Për shkak të koordinimit joeficent dhe të ngadalshëm midis disa organizatave të
sektorit publik, kjo gjë dëmtoi edhe më shumë bregdetin duke ndikuar shumë në
jetën e specieve të egra në bregdet dhe duke çuar në ngordhjen e shumë zogjve të
egër. ―Skandali i sheqerit të BE-së‖, u bë një tragjedi publike kur në kohën e hyrjes
në BE, biznesmenët dhe individë Estonez kishin 91 600 ton sheqer mbi limitin e
lejuar. Kjo gjë u argumentua se qeveria nuk kishte qenë e aftë që përpara hyrjes në
BE, t‘i komunikonte siç duhet publikut ―çështjen e sheqerit‖, dhe as nuk ishte në
gjendje të paraqiste politika, që të pakësonin shkallën e problemit. Si rezultat,
Qeveria e Estonisë, pagoi një gjobë prej 51 milionë Euro. Guri i qoshes, së të dy
skandaleve ka qenë koordinimi i pamjaftueshëm midis vendimmarrësve dhe
institucioneve publike. Të dy skandalet gjithashtu, kanë ngritur pyetje rreth
kapacitetit të sektorit publik Estonez, për të qenë i përgjegjshëm dhe efektivë për të
bërë plane afatgjata dhe për të marr në konsideratë pasojat e veprimeve të veta. Asnjë
nga këto raste nuk ka çuar në ndryshime strukturore të parimeve administrative ose
manaxheriale. E vetmja krizë që pati efekte më të dukshme në manaxhimin publik në
Estoni, ishte kriza e ekonomisë Ruse e viteve 1997–1998, që çoi në kolapsin e Bursës
Estoneze. Kjo krizë ndikoi tek jetesa e shumë njerëzve dhe ishte një shkak të
rëndësishëm që publiku të kërkonte rritjen e eficensës të sektorit publik (dhe
shkurtimin e kostove qeveritare).
6. Sistemi administrativ
Sipas Kushtetutës (1992), fuqinë ekzekutive në Estoni e ka qeveria, që e ushtron këtë
fuqi drejtpërdrejtë përmes ministrive dhe agjensive qeveritare. Një ministri tipike në
Estoni konsistion afërsisht në gjashtë deri në dymbëdhjetë departamente, me më pak
se 150 punonjës. Organizimi i qeverisë qendrore, rregullohet nga Akti i Qeverisjes së
Republikës, i adoptuar në vitin 1995. Institucionet qeveritare përfshijnë ministritë,
Kancelarinë e Shtetit, qeverisjen e qarkut dhe gjithashtu edhe agjensitë ekzekutive si
dhe inspektoriatet me autoritet që të ushtrojnë fuqi ekzekutive. Një ministri, është një
trup superiore e renditur mbi agjensitë ekzekutive, inspektoriatet dhe agjensitë e tjera
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shtetërore. Agjensitë qeveritare, janë përgjegjëse përpara ministrave respektivë, që
drejtojnë dhe koordinojnë aktivitetet e tyre. Sipas Aktit të Qeverisjes së Republikës,
mund të jenë deri në 15 antarë të Kabinetit të kryeministrit. Një riorganizim kryesor i
ministrive është kryer në vitin 1993, periudhë kur një numër ministrish u bashkuan
dhe u krijuan ministri të reja. Megjithëse, që prej asaj periudhe, nuk ka patur ndonjë
reformë strukturore në një shkallë të tillë, e si rrjedhim strukturat organizative të
ministrive nuk kanë qenë të qendrueshme. Gjatë dekadës së fundit, shumica e
ministrive kanë kaluar përmes riorganizimeve strukturore të vogla, ose të mëdha.
Aktiviteti i përditshëm i 11 ministrive të tanishme dhe i agjensive të tyre, është i
decentralizuar në një shkallë të lartë. Ndryshime të shumta janë vënë re, jo vetëm në
ligj dhe në strukturat drejtuese të shërbimit civil në Estoni, por gjithashtu edhe në
personelin e tyre. Në kundërshtim nga besimi i zakonshëm, se një numër i
rëndësishëm i punonjësve civil, në vendet paskomuniste kanë të vulosur trashëgiminë
Sovietike, pjesa më e madhe e punonjësve civil në Estoni kanë filluar punë gjatë
viteve të pavarësisë dhe nuk kanë qenë pjesë e sistemit administrativ Sovjetik. Rreth
77 për qind e punonjësve civil të punësuar në ministritë dhe agjensitë Estoneze, janë
në detyrë në shërbimin civil prej më pak se 15 vjetësh (2007). Në Dhjtetor 2007,
ishin 24 331 punonjës civil që punonin në Estoni (Kancelaria Shtetërore 2007) nga
afërsisht 600.000 persona të punësuar.
Ligji që rregullon shërbimin civil – Akti i Shërbimit Civil – ka hyrë në fuqi në fillim
të vitit 1996. Sipas Aktit, të gjithë të punësuarit që punonin në institucione shtetërore
dhe të qeverisjes vendore, që plotësonin kërkesat e përgjithëshme, morrën statusin
zyrtar automatikisht, pa kryer më parë ndonjë provim ose periudhë prove. Akti i
Shërbimit Civil përcakton heqjen e sistemit të mbrojtjes dhe paraqet kërkesat dhe
promovimin bazuar në merita, provime konkuruese, shkallë të pagës, vlerësim të
herëpashershëm, dhe gradim në detyrë në shërbimin civil. Akti paraqet një sistem të
hapur të shërbimit civil mbi baza pozicioni, ku kandidatët rekrutohen për një
pozicion të caktuar dhe është e mundur të punësohen në shërbimin civil në çdo
hierarki postesh, përfshi këtu edhe postet e larta. Ai gjithashtu ndjek trendin
decentralizues të qeverisjes qendrore, duke u‗a lënë detyrën e manaxhimit të
personelit ministrive dhe agjensive të veçanta.
6.1 Përmbajtja e paketës së reformës
Në pjesën e parë të viteve 1990, reformat e administratës publike në Estoni u drejtuan
kryesisht drejt ndërtimit të struktuave dhe sistemeve bazë të shtetit, përmes
ristrukturimit dhe zvogëlimit të sistemit të administratës publike. Që prej pjesës së
dytë të viteve 1990, është e mundur të bëhet dallimi midis një pamjeje më komplekse
të modernizimit të strukturave shtetrore (Kancelaria shtetrore, 2004b: 9–13).
Qeveria Estoneze, gjatë dekadës së kaluar, ka paraqitur dy strategji komplekse për
reformën administrative. Së pari, në Qershor 1997, u krijua Komiteti i Kabinetit të
Reformës së Administratës Publike, me qëllim që të hartonte një strategji të
përgjithëshme të reformës administrative. Rezultati i punës së Komitetit ishte
materiali i quajtur Koncept për Zhvillimin e Administratës Publike, i adoptuar në
vitin 1999. Koncepti, thekson se reforma e administratës publike ka qëllim të krijojë
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një shërbim civil efiçent dhe të orientuar drejt qytetarëve. Për të arritur këtë qëllim,
temat kryesore, të propozuara në koncept janë:
• rrënia e rolit të shtetit përmes privatizimit dhe kontraktimeve;
• rritja e kompetencave të qeverisë qendrore, lidhur me politikëbërjen;
• përmirësimi i cilësisë të shërbimit civil;
• përmirësimi i eficensës dhe orientimit drejt qëllimeve përmes koordinimit më të
mirë, ndarjes së funksioneve, transparencës, kontrollit të brendshëm dhe
manaxhimit të burimeve njerëzore.
Megjithatë, Koncepti, nuk ka ndonje impakt te veçantë në zhvillimin administratës
publike, në Estoni. Përveç prioritetit të lartë të këtij Koncepti dhe krijimit të Zyrës së
Administrimit Publik në Kancelarinë e Shtetit, programi nuk u implementua, për
shkak të zgjedhjeve parlamentare në vitin 1999 dhe ndryshimeve që pasuan në qeveri
(Kancelaria e Shtetit 2004b: 12–13). Koncepti, paraqiti një pamje më të thjeshtuar të
reformës administrative dhe nuk përfshiu as një koncept të gjerë të zhvillimit të saj,
as edhe një plan veprimi për reformën.
Së dyti, Programi i Reformës së Administratës Publike i Qeverisë së Estoni u
formulua në vitin 2001. Programi theksoi pesë zona strategjike të refomës së
manaxhimit publik.
• zhvillimi i qeverisjes vendore dhe administratës rajonale: bashkimin e njësive të
qeverisjes vendore, përmirësimi i buxhetimit të qeverisjes vendore, rishikimi i
ndarjes së punës midis qeverisjes qendrore dhe vendore, përmirësimi i
manaxhimit të qeverisjes vendore, mekanizimat e planifikimit dhe të
përgjegjësisë;
• optimizimi i ndarjes së funksioneve dhe bashkëpunimi i institucioneve publike:
rritja e transparencës dhe e hapjes së administratës publike, rritja e kapacitetit
kontraktues të shërbimeve publike, fuqizimi i koordinimit dhe kooperimit midis
agjensive qeveritare, rishikimi i ndarjes së funksioneve midis ministrive, bërja e
dallimit midis funksioneve politike dhe administrative, optimizimi i funksioneve
midis ministrive dhe agjensive, njohja e rëndësisë së politikëbërjes publike dhe
planifikimit strategjik, rritja e kapacitetit politikbërës të ministrive;
• reforma buxhetore, forcimi i manaxhimit financiar, kontrolli dhe auditi i
brendshëm: rishikimi dhe analiza e funksioneve të sektorit publik, integrimi i
buxhetit me prioritetet dhe programet politike, përmirësimi i futjes së objektivave
në organizatat publike, forcimi i kontrollit dhe auditit të brendshëm, ―të lejohen
manaxherët të manaxhojnë‖ me decentralizim dhe delegim të detyrave;
• zhvillimi i një administrate publike me orientim nga qytetari: zhvendosja e kujdesit
nga hyrjet tek daljet (inputs to outputs), stabilizimi i standarteve për organizatat
që kryejn shërbime publike, krijimi i one-stop-shops;
• . . . zhvillimi i shërbimit civil: përcaktimi i detyrave të shërbimit civil duke
reduktuar numrin e punonjësve civil, moskufizimit të garancive të përshkruara
për punonjësit civil, rishikimi i sistemit të rekrutimit dhe seleksionimit, dhe rritja
e aplikimit të konkurencës publike, rishikimi i sistemit të zhvillimit dhe trainimit,
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riorganizimi i sistemit të pagesave dhe mekanizmave të motivimit, zhvillimi i
mekanizmave për rritjen e mobilitetit të punonjësve civil, brenda shërbimit civil.
Zhvillimi i shoqërisë së informacionit dhe e-qeverisjes, është konsideruar një temë
kryesore në një sërë planesh të refomave (p.sh. Programi i Reformës së
Administratës Publike i Qeverisë së Republikës së Estonisë, Dokumenti Strukturë
për Zhvillimin e Shërbimit Publik). Në këto plane të reformave, shpresa më e madhe
është varur tek ―mrekullia e TIK‖ duke shpresuar që kjo do të zgjidh problemet
ekzistuese. Megjithatë, TIK nuk mund të zgjidh problemet që vijnë nga krijesat
jologjike, mungesa e vlerave, mungesa e angazhimeve, etj, dhe as nuk mund të zgjidh
―nevojën për limite të balancuara, të zgjedhura dhe të njohura‖ (Pollitt dhe
Bouckaert, 2004: 161). Në disa raste ajo, është në gjendje të zgjidh kontradiktën ―që
pa dyshim është një arsye sepse është një favorit universal si përbërës i retorikës së
reformës së manaxhimit publik‖ (Pollitt dhe Bouckaert, 2004: 170).
Që prej rënies së qeverisë në vitin 2002 (pjesërisht për shkak të mosmarrëveshjeve
rreth reformës administrative), aktivitetet e reformës të koordinuara nga qendra, u
zëvendësuan nga modernizimi i administratës publike, si një detyrë e deleguar tek
disa organizata të veçanta (Ministria e Financave, Ministria e Brendëshme, Ministria
e Drejtësisë, Ministria e Ekonomisë dhe e Komunikimit, Kancelaria e Shtetit). Që të
gjitha, kanë detyrë hartojnë plane strategjike dhe propozime për reformë, në fushat e
tyre të ekspertizës (Kancelaria e Shtetit 2004b: 11). Pas zgjedhjeve të përgjithëshme
të vitit 2003, dy qeveritë e ndryshme që kanë qenë në pushtet nuk kanë mundur të
adoptojnë ndonjë strategji reforme, gjithëpërfshirëse.
Pavarsisht paketës me reforma të ndryshme, ndryshimet nuk kanë ndodhur ashtu siç
u menduan dhe priteshin, për shkak të jostabilitetit politik, ndryshimeve të shpeshta
të qeverive, dhe gjithashtu mungesës së vullnetit politik dhe kapacitetit të ulët
administrative për të kryer ndryshimet e planifikuara. Ende, është e mundur të bëhet
kompozimi i një liste të reformave më të rëndësishme të iniciativave të manaxhimit
publik dhe ndryshimeve të duhura institucionale, p.sh. adoptimi i Konceptit të
Zhvillimit, të Shoqërisë Civile, në Estoni; adoptimi i Planit të Parë, të Zhvillimit të
Estonisë, për Zbatimin e Fondeve Struktuirore, të BE-së, kartimi i Konceptit të
Sistemit të Manaxhimit Financiar të Shtetit (për më tepër informacion shiko në
shtojcë ―peisazhi i vendit‖). Duket theksuar se një numër i madh i këtyre zhvillimeve,
nuk kanë ndodhur sipas planeve dhe koncepteve të zhvillimit strategjik, por më tepër
në mënyrë sporadike, me inciativë të organizatave të ndryshme ose nga influenca e
individëve të veçantë (përfshi politikanë, punonjës civil dhe ekspertë).
6.2 Procesi i zbatimit
Në përgjithësi procesi i zbatimit të reformave të manaxhimit publik në Estoni ka
patur karakter të metodës ―eksperiment dhe gabim‖. Një sërë autorësh (p.sh.
Verheijen, 1998) kanë vënë re se mbushja e boshllëkut midis akteve formale dhe
procedurave nga njera anë dhe zbatimit të tyre nga ana tjetër, është një problem
shumë i madh në shumë nga vendet e EQL-së. Kjo gjë, ka bërë të vështirë futjen e
mjeteve të reja të manaxhimit në sektorin publik. Gjithashtu, në shoqëritë
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postkomuniste, manaxherët me pak eksperiencë ka mundësi të kenë respekt të ulët
për vetvehten, gjë që i çon ata në frikë nga bërja e gabimeve, mosbesim në vetvehte
për ekspertizë zhvillimin profesional dhe për zëvendësimin e vetjustifikimit me një
proces të hapur të të mësuarit. Ndryshimet në Estoni, kanë qenë të shpejta dhe
radikale dhe shumica prej tyre janë bazuar në veprime të mënyrës nga lartë poshtë, të
ndodhura si në sektorin publik dhe atë privat.
Kjo gjë shpesh ka kërkuar vendimmarrje të shpejta dhe veprime të fuqishme, në disa
raste me një çmim që injoron zërat kundër. Ka qenë relativisht e lehtë për politikanët,
institucionet publike dhe të gjitha grupet sociale, të mirëpresin inciativat e reja pa
ndonjë kundërshtim të fuqishëm. Diskutimet publike kanë humbur, midis shumë
dilemave konceptuale të dhëna nga Pollitt dhe Bouckaert (2004, 159–181), me
përjashtim të një diskutimi modest, lidhur me shkurtimin e kostos dhe njëkohësisht
përmirësimin e cilësisë.
Metcalfe, ka pretenduar se megjithëse disa nga vendet e EQL-së, kanë qenë objekti i
terapisë së shokut dhe shkatërimit të programeve, me qëllim që të kishin menjëherë
rezultate të jashzakonshme, ka shumë dyshime në se në realitet kjo ishte mënyra më e
mirë për të kryer reforma të administratës publike që zgjasin në kohë (Metcalfe,
1998). Sfida e administrimit publik në Estoni, është të zhvendosurit nga praktikat e
viteve të fillimit të tranzicionit, ku u adoptuan menjëherë politika dhe institucione të
reja drejt iniciativave të reja reformuese, të përgatitura dhe vlerësuara me kujdes.
Duke qenë se iniciativat qendrore për zhvillimin e administratës publike, nuk kanë
sjell ndonjë ndryshim thelbësor, në organizatat qeveritare janë vënë re metoda pune
dhe nivele zhvillimi shumë të ndryshme.
Megjithëse disa organizata publike, po zbatojnë metoda të reja, moderne të
praktikave të manaxhimit, këto zhvillime ende mund të shikohen si ‗zhvillime xhep‘
e që nuk kanë efekte të ndjeshme në të gjithë shërbimin civil. Megjithatë, shërbimi
civil Estonez ka humbur elementët që sipas eksperiencës së vendeve Perëndimore,
lidhin pjesët e ndryshme të administratës. Ka një mungesë të profesionalizimit formal
dhe informal, që mund të sjell një esprit de corps ose ndonjë identifikim vertikal apo
horizontal, të besnikërisë. Koordinimi efektiv – që gjithashtu ka dubluar
‗administrative Holy Grail‘ (Peters, 1998) – është më thelbësor në një sistem
administrativ të decentralizar.
Eksperienca e koordinimit të reformave të manaxhhimit publik në Estoni, ka dhënë
evidencë të problemeve serioze të kooperimit në administratën Estoneze në
përgjithësi. Kjo gjë, ka sjell një situatë ku ministri të veçanta ose edhe njësi të
caktuara në strukturat e ministrive, kanë bërë propozime per politika të
fragmentizuara, që nuk përputhen me strukturën e politikave më të mëdha. Sipas
SIGMA (2006: 2), konteksti për zhvillimin e shërbimit civil Estonez ka patur pasoja,
që kanë rezultuar në një sistem pagash të shtrembëruar dhe të erët, një manaxhim të
fragmentuar të shërbimit civil dhe një institucionalizim të dobët të sistemit të
meritave. Sipas të njejtit raport, qeveritë e Estonisë nuk kanë qenë të afta, të
reduktojnë polititizimin dhe patronazhin në shërbimin civil, gjë që ka çuar në rritjen e
fragmentizimit të sistemit të shërbimit civil.
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6.3 Reforma aktualisht të realizuara
Reformat politike dhe ekonomike, të periudhës së tranzicionit, i kanë lënë ―në të
ftohtë‖ reformat e manaxhimit publik, në Estoni. Zhvillimi i administrimit publik në
Estoni, nuk ka qenë as racional dhe as konsistent, për shkak se gadishmëria politike
për reforma strukturore administrative ka qenë e pamjaftueshme dhe gjithashtu çdo
ndryshim në qeveri, ka sjellë pikpamje të reja. Mungesa e një konsensusi bazë rreth
drejtimeve politike, i ka bërë të paqëndrueshme të gjitha aktivitetet e organizatave
qeveritare: përpjekje sporadike të vazhdueshme për reforma kanë krijuar një
atmosferë të tensionuar në administrim dhe skepticizëm, lidhur me ndryshimet e
mëtejshme. Asnjëherë nuk kemi patur një pamje të qartë se çfarë duhet të përfshijnë
reformat e manaxhimit publik në Estoni.
Në se reforma e manaxhimit publik, ka të bëjë me ―ndryshime të paramenduara në
struktura dhe në procese të organizatave të sektorit publik me objektiv që t‘i bëjnë
ato (në një farë mënyre) të kenë një performancë më të mirë‖ (Pollitt dhe Bouckaert,
2004: 16), qeveria Estoneze ende nuk ka kryer reforma sistematike lidhur me
manaxhimin publik. Në shumë raste, idetë e reformave vetëm janë shpallur, në disa
raste bile kanë filluar dhe janë zbatuar pjesërisht, por nuk kanë përfunduar. Idetë e
reformave të manaxhimit publik kanë ardhur nga vizione dhe opinione shumë të
vështira, por nuk kanë ardhur si pasojë e analizave dhe njohurive sistematike. Ka një
sërë ndryshimesh të veçanta që janë paraqitur, pavarësisht nga institucionet dhe
strategjitë e ndryshme të reformave administrative.
Kur krahasojmë, katër vizionet kryesore të reformave të manaxhimit publik –
modelin e tregut, pjesmarrjen e shtetit, qeverisjen fleksibile dhe qeverisjen e
derregulluar (Peters, 2001), reformat e arritura aktualisht në Estoni, kanë qartësisht
―aromën‖ e modelit të tregut (Tõnnisson, 2006). Përbërës shtesë të ardhur nga qendra
lidhur me idetë e reformave, kanë ―ulur kostot‖, ―kanë rritur cilësinë e shërbimeve‖
dhe mbi të gjitha, kanë zhvilluar marrëdhëniet me BE-në. Duke qenë se hyrja në BE
ka qenë një nga prioritetet bazë për të gjitha qeveritë Estoneze, ishte shumë e lehtë të
gjendej mbështetja dhe financimi për çdo gjë që e bënte këtë objektiv më të afërt. Në
përgjithësi, procesi i integrimit në BE, ka qenë një nga shembujt më pozitiv të
koordinimit midis deparatmenteve dhe koordinimit në krijimin e vlerave të
përbashkëta dhe mirëkuptimit, në shërbimin civil (Viks dhe Randma-Liiv, 2005).
Gjithashtu, hyrja në zonën Schengen, mund të konsiderohet si një sukses teknik
administrativ, veçanërisht në fushën e TIK, mbrojtjes së të dhënave dhe
bashkëpunimit midis policive. Megjithatë, kushtet që i bënë të dy proceset hyrëse të
suksesshme ende nuk janë të pranishme në fushat e tjera politike, ku gjithashtu ka
nevoja të shumta për bashkëpunim horizontal dhe shkëmbim sistematik të
informacionit.
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Reformat e Manaxhimit Publik: Hungaria
György Hajnal

1. Faktorët e përgjithshëm social-ekonomik
1. 1 Faktorët global ekonomik
Në përgjithësi, burimet, natyra dhe forca e ndikimit të faktorëve të jashtëm ekonomik
janë të njëjta me ato të vendeve të Europës Qëndrore dhe Lindore, të cilët mund të
përmblidhen si më poshtë:
Kolaps total pothuaj në të gjithë rrjetin e tregëtisë dhe bashkëpunimet prodhuese
të COMECON. Në rastin e Hungarisë, para së gjithash kjo gjë do të thotë humbje
e tregjeve në sektorët e jashtëm ekonomik (bujqësi dhe produkte ushqimore,
segmente të caktuara të industrisë së makinave dhe paisjeve elektro-teknike, etj).
Së bashku me tkurrjen e tregut të brendshëm, kjo gjë çoi në një rënie absolute të
aktiviteteve ekonomike dhe të mirëqënies (p.sh., humbja në vlera absolute e
PBB) duke ngjasuar kështu me eksperiencën e Luftës së II-të Botërore.
Krizat ekonomike dhe ato financiare arritën kulmin e tyre në vitet 1995/1996.
Huadhënësit ndërkombëtar (FMN, Banka Botërore) luajtën një rol të
rëndësishëm në rritjen e përgjithëshme – dhe sidomos në reformat e liberalizimit
të tregjeve dhe reformat prodhuese në segmentet e jashtme të ekonomisë dhe në
politikat sociale.
Që prej mesit të viteve ‘90, një numër i madh i bashkëpunimeve shumëkombëshe
filluan projektet e investimeve të mëdha në sektorë të ndryshëm të ekonomisë shpesh me teknologji ―të lartë‖. Niveli para tranzicionit i mirëqënies së
brendshme në varësi të PBB-së për frymë u rrit vetëm në fund të dekadës,
ndërkohë që treguesit tregonin gjithashtu një shpërndarje të barabartë të të
ardhurave, të cilat filluan të përmirësohen pak vite më vonë.
1. 2 Problemet social-demografike
Hungaria ka një popullsi, afërsisht mbi 10 milion banorë. Në fillim të viteve 1980-të,
ritmi i rritjes së popullsisë ishte negativ. Që prej asaj kohe - ashtu si edhe në
shumicën e vendeve të tjera të BE- rënia e koefiçentit të lindshmërisë dhe plakja e
popullsisë ishin dy nga problemet social-demografike më serioze. Gjatë 15 viteve të
fundit, migrimi ka pësuar rënie.
Në vendet fqinje (kryesisht në Rumani, Serbi, dhe Sllovaki), gjendeshin afërsisht 3-4
milion hungarezë etnik, shumica e të cilëve ruanin kulturën dhe traditat familare të
vendit të tyre. Eshtë modeste, por tendenca në rritje e imigrimit hungarez, të
përkohshëm apo të përhershëm, drejt Hungarisë, çoi në rritje të ofertës (relativisht )
tek të rinjtë dhe tek fuqia punëtore e trajnuar.
Çështja e tretë, lidhet me minoritetin më të madh që gjendet në Hungari dhe pikërisht
me Romët. Raporti midis popullsisë rome dhe popullsisë së përgjithëshme është
pothuaj në vlerën e 6-8 për qind - dhe me një koefiçentë lartë lindshmërie – e cila ka
tendencë tërritet.
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Integrimi i tyre kulturor dhe ekonomik dallohet qartë edhe në vendet fqinje, ashtu
sikurse edhe problemet social-demografike që kanë zgjatur për një kohë të gjatë.
tabela e mëposhtme paraqet të dhënat e Hungarisë krahasuar me vendet e OECD
lidhur me tregues të caktuar social-ekonomik.

7. 4

29. 3

20. 1

68. 6

76. 9

Balanca
aktuale,
million. USF

16 851

Jetgjatësia, në
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Papunësia
(%)

10. 066

Pabarazia e të
ardhuarave
(koefiçenti
Gini)
Shpenzimet
publike, në
raport me
PBB
Jetgjatësia, në
vite, për
meshkujt

PBB për frymë
(USD)

Hungaria

Popullsia
(million)

Tabela 1 Vlerat e treguesve të caktuar makroekonomik për Hungarinë (2006)

6. 8

Burimi: www. oecd. org
1. 3 Politikat social - ekonomike të vendit
Gjysma e parë e viteve ‘90, u karakterizua nga probleme të vazhdueshme të; (i)
transformimit ekonomik (ndarja e menjëherëshme e ndërmarrjeve shtetërore dhe
niveli i lartë i privatizimit dhe shpesh me karakter anarkist), (ii) transformimi
kushtetues /institucional i sistemit politik i shoqëruar nga një paqëndrushmëri e lartë,
dhe (iii) krizat fiskale në të gjithë sistemet e sipërmarrjes publike. Këto probleme –
veçanërisht ato ekonomike/financiare – e arritën kulmin në vitin 1996. Kjo periudhë
e parë u karakterizua nga një bollëk i dukshëm nga ana e popullsisë në kuptimin që u
shoqëruan me inflacion të lartë, rënie të përgjithëshme të rolit të shtetit në shërbimet
publike dhe përpjekjet për të përmbushur paraprakisht detyrimet institucionale dhe
politike për funksionimin e një ekonomie të hapur.
Nga fundi i viteve ‘90, proçesi u ngadalësua, por ekonomia filloi të rimëkëmbej,
fillimisht me shtresat e mesme dhe të larta të shoqërisë dhe më pas me shtresat më të
ulëa të saj. Ky përmirësim, është rezultat i politikave të sukseshme, në nivel qëndror
dhe rajonal njëkohësisht, duke pasur për qëllim tërheqjen e investimeve të huaja
direkte (Hungaria ka qënë, për 10 vjet, vendi numër 1 për investimet e huaja direkte
në rajonin e Europës Qendrore dhe Lindore). Pas 2-3 vitesh, realizimi i kritereve
ekonomike dhe monetare të vendeve anëtare të BE, u bë edhe çështja kryesore e
politikave social-ekonomike. Kjo, pjesërisht si rezultat i masave të shumta që u
ndërmorën lidhur me përmirësimin e të ardhurave reale të familjeve – siç ishin rritja
prej 50 për qind e pagave, në sektorin e shërbimit publik – e cila përkeqësoi
seriozisht detyrimin fiskal të sipërmarrësve publik, duke çuar në një deficit tepër të
lartë krahasuar me pagesat aktuale (ashtu siç tregohet në tabelën e sipërme).
2. Sistemi politik
Hungaria, është demokraci parlamentare. Nga pikëpamja e shtrirjes së qeverisjes, ajo
është një shtet unik me një sistem qeverisës lokal të dyfishtë (bashki dhe vetqeverisje
e të zgjedhurve vendorë; dhe më pas qeverisjet lokale). Statusi kushtetuto-ligjor, për

Reformat e Manaxhimit Publik: Hungaria

101

shembull marëveshja që garanton autonominë e plotë të qeverisjes lokale, është
jashtëzakonisht e fortë, ashtu siç janë edhe funksionet e tyre në sigurimin e
shërbimeve publike dhe në implementimin e politikave të qeverisjes qëndrore.
Sistemi elektoral është i përzier dhe përmban njëkohësisht elemente të sistemit
maxhoritar dhe atij proporcional, megjithatë, mekanizmi favorizon më tepër partitë e
mëdha sesa partitë e vogla. Përfaqësuesit e dhomës së vetme të Parlamentit, zgjidhen
ose nga zonat e tyre elektorale ose nga listat e partive të tyre. Në vitin 2008, Dhoma e
Përfaqësuesve përbëhej nga katër parti kryesore. Gjatë periudhës 5 vjeçare, pothuaj të
gjitha qeveritë ishin koalicione qeverisëse (me 2 ose 3 parti). Presidenti, i zgjedhur
indirekt nga Parlamenti, më tepër ka një rol formal sesa një rol të pavarur, gjatë
kohës së krizave politike, Parlamenti është institucioni që mer përgjegjësitë kryesore
si arbitër ndërmjet partive politike dhe komandantit suprem të forcave të armatosura.
Hungaria, ka një Gjykatë Kushtetuese me kompetenca të qarta dhe të forta, në të cilat
bëjnë pjesë rishikimi dhe shfuqizimi i akteve ligjore, përfshirë këtu edhe ligjet e
miratuara nga Parlamenti, ashtu sikurse edhe ligjet e miratuara nga Këshilli i
Ministrave, ose këshillat e qeverisjeve vendore. Sistemi gjyqësor ka gjithashtu
pushtet krejtësisht të pavarur; në krahasim me dy pushtetet e tjera të qeverisjes,
gjyqsori gëzon një autonomi pothuaj të pakufizuar, të cilat kanë edhe më pak
mundësi, në krahasim me vendimet gjyqësore. Kjo situatë është karakteristike, për
çdo vendim/ligj që shkon në gjykatë.
Ka edhe një pikë tjetër të rëndësishme, nga pikpamja e mirëkuptimit të faktorëve që
ndikojnë në reformat e manaxhimit publik, që na kthen prapa në kohën e zgjedhjeve
të para dhe të lira parlamentare. Si rrjedhim i të ashtuquajturit ―Paktit MDF-szDsz‖, i
nënshkruar midis fituesit të zgjedhjeve të para parlamentare dhe partisë më të madhe
opozitare në vend, e cila kishte për qëllim sigurimin e qeverisjes së vendit, ishin
miratuar një numër i madh ligjesh kryesore të ashtuquajtura ―ligjet e 2/3‖. Kjo do të
thoshte se këto ligje, mund të modifikoheshin vetëm me 2/3 e votave në Parlament.
Spektri i ―ligjeve me 2/3‖ shtrihet që nga Ligji mbi Qeverisjen Vendore dhe deri tek
Ligji për Median. Rëndësia e këtyre ligjeve qëndron në natyrën e balancuar të partive
politike: tre nga katër koalicionet qeverisëse, të cilat kanë qënë në pushtet që prej
vitit 1990, kanë patur shumicën e më pak se dy të tretave. Si pasojë e kësaj dhe e
përpjekjeve minimale të partive parlamentare për të koordinuar qëllimet e tyre
politike dhe për të gjetur konsesus/kompromis, të gjitha institucionet dhe proçeset e
përcaktuara nga ligjet e miratuara me 2/3 e votave bëhen edhe më të qarta- dhe
veçanërisht të pandryshueshme.
Në përgjithësi, dikush mund të mendojë se, nga pikpamja institucionale, sistemi i
―kontrolleve dhe balancave‖ mbi sistemin ekzekutiv çon në një orientim të
përcaktuar drejt status quosë. Si rrjedhim i bllokimit të parlamentit, në të njëjtën
kohë shpesh vendimet e ashpra dhe të paparashikuara lidhur me gjyqësorin dhe
Gjykatën Kushtetuese, janë tepër të vështira, në mos të pamundura, në
implementimin e ndryshimeve politike gjithpërfshirëse, përkatësisht sipas natyrës
dhe përmbajtjes.
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2. 1 Idetë për një manaxhim të ri1
Gjysma e parë e 15 viteve të kaluara, karakterizohej nga përqëndrimi tek bazat
institucionale të qeverisjes së lirë demokratike dhe në gjetjen e mënyrave për të
siguruar një ekuilibër ndërmjet besimit politik dhe pranimit të një regjimi (regjimeve)
të ri nga njëra anë, dhe mjeshtrisë diplomatike (zakonisht sigurohet nga postet
drejtuese të regjimit paraardhës), nga ana tjetër. Dhe ishte pikërisht fundi i viteve ‘90
të
kur proçeset që lidheshin me çështjet –si për shembull, ato të kishin të bënin me
faktin se si duhet të vepronin qeveria dhe instrumentat e saj – u shfaqën në axhendën
e reformave. Pas vitit 1992, u miratuan shumë nga Rezolutat Qeverisëse mbi
Modernizimin e Administratës Publike. Secila nga rezolutat kishte për qëllim
specifikimin e prioriteteve kryesore për modernizimin/transforminin e administratës
(kujtojmë këtu se në Hungari termi ―administrim publik‖ përfshinte të gjitha nivelet e
qeverisjes qëndrore dhe lokale njëkohësisht; cf. Seksioni 11). Këto reforma
përfshinin (i) zëvendësimin e disa detyrave/juridiksioneve nga njëra ministri (ose
instutucion tjetër) tek një tjetër, duke mos ndikuar në plotësimin e kryerjes së
detyrimeve dhe/ose (ii) duke përsëritur proçeset e pafundme dhe kaotike të (ri) hartimit dhe (ri) miratimit të ligjeve, pa asnjë lloj ndikimi në përmbajtjen aktuale
politike, të cilat janë gati për t‘u implementuar.
Duke u fokusuar tek reformat e mirëfillta administrative, dikush mund të identifikojë
burimet e mëposhtëme nga të cilat rrjedhin këto ide:
(a) ―Praktikat më të mira ndërkombëtare‖ – duke ju referyar kryesisht praktikave të
reformës administrative të vendve anglo-saksone - të cilat para së gjithash, janë
paraqitur nga dy mekanizma paralele: (i) veprimi i organizmave shumëpalëshe si
nxitës të transformimeve politike, ekonomike dhe administrative (siç janë
OECD, FMN, dhe Banka Botërore), dhe (ii) konsultimi me firma aktive në
implementimin e projekteve të asistencës teknike.
(b) Detyrimet e BE – detyrimet tregojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë,
se këto organizma duke pasur rrethana favorizuese në BE aktualisht janë pjesë e
1

Nuk është e lehtë përgjigja lidhur me pyetjen se çfarë përfshin ekzaktësisht ―idea për një
manaxhim të ri‖. Duke vërejtur njëkohësisht objektivat e kërkimeve aktuale dhe realitetin në
vendet në tranzicion, duket se koncepti i ―ideve të menazhimit të ri‖ mund të jetë i dobishëm
dhe koherent bazuar në supozimet e mëposhteme të elementëve përkatës. Së pari ekziston një
paradigm ―tradicionale‖ e përfshirjes së biznesit në administrimin publik; kjo karakterizohet
nga: (i) koncepti i qeverisjes i cili bazohet në konceptin Weberian të burokracisë fillimisht
duke rënë dakort për plotësimin e implementimit të normave ligjore; (ii) mos marrja parasysh
e rëndësisë që ka ndikimi i faktorëve të jashtëm të administrimit (kostot apo përfitimet); dhe
(iii) me një shumicë në rritje, dhe status kuo e orientuar drejt politikbërbjes. (Theksohet se kjo
marëveshje sjell padyshim një panvarësi relative të forms së politikave administrative). Së
dyti, ekziston edhe një paradigm tjetër lidhur me Administrimin Publik (i) e orientuar drejt
identifikimit dhe zgjidhjes së ―problemeve‖ specifike shoqërore. Koncepti i ―ideve për një
manaxhim të ri‖ përfshin të gjitha qasjet – qofshin ato të përgjithëshme apo tepër specifike të
manaxhimit teknik – dhe që synojnë apo ndikojnë në ecjen përpara të praktikave
administrative duke nisur që nga përmbajtja dhe më pas tek mënyar e veprimit.
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kategorive të cituara më sipër. Megjithëse, ato duhen parë të ndara sepse
detyrimet administrative kanë ―stampën e BE‖, gjatë gjithë periudhës pastranzicionit, një autoritet nuk pyetet nga ndonjë aktor politik i rërndësishëm.
Vazhdimisht, ―kërkesat e BE‖ kanë patur shumë herë më tepër mundësi për t‘u
plotësuar në krahasim me çdo lloj tjetër kërkese. në thonjza është theksuar se
hyrja në BE shoqërohet, në njëfarë mënyre me, rritje të përafrimit të kuadrit
ligjor të qeverisjes duke ditur se shumica e proçeseve të pranimit u realizuan
conform legjislacionit të BE;
(c) Konsulentët lokal – roli i përgjithshëm i ekspertizës lokale në modernizimin
administrative ka qënë relativisht i ulët. Forma më e përhapur e përdorimit të
kësaj ekspertize ishte/është ―shqyrtimi organizativ‖ me të cilin nënkuptojmë
paraqitjen jashtëzakonisht cilësore dhe intuitive dhe analizën e fuksioneve
organizative, strukturore dhe burimeve (njerëzore). Këto detyrime zakonisht kanë
objektiva të para-caktuara lidhur me mundësitë e tyre identifikuese, ose
legjitimitet tashmë të përcaktuara, në zvogëlimin e këtyre detyrimeve.
Madje, lidhur me më këto detyrime, shpesh herë, shfaqen ―sekte‖ të ndryshme
manaxhimi. Zakinisht kjo lidhet me numrin relativisht të ulët të idhujve idelologjik
që kanë mundësi të ndërhyjnë/zgjerojnë në veprimtarinë qeverisëse nëpërmjet ideve
―të tyre‘ modern (siç është futja e analizës) – një teknikë e inxhinierisë industrial – te
ligji/përgatitja politike dhe gjëra të tjera si këto). Këto grupime zakonisht zhduken
nga skena në një periudhë relativisht të shkurtër.
2. 2 Axhenda politike kombëtare
Është tepër e vështirë për të përshkruar /klasifikuar partite politike sipas pozicionit të
tyre, lidhur me Reformat e Manaxhimit Publik (RMP). Shumica e këtyre vështirësive
vjen (zakonisht) nga mospërputhja e madhe midis retorikës politike dhe praktikës
qeverisëse.
Në përgjithësi, ka patur dy lloj problemesh kryesore lidhur me RMP, të cilat u
shoqëruan me inisiativa politike të partive më të mëdha:
a) privatizimi2 dhe ulja e numrit të sektorit shtetëror, dhe
b) riparja e marveshjeve ekzistuese (ri-shpërndarja) – shpesh disi eufemistike, si
―reforma e mirëqënies―.
Çështjet e tjera që lidhen me RMP, në krahasim me të tjerat, rrallë arrinin në nivelin
e politikave publike dhe tek partite kryesore. Madje, inisiativat/vendimet nuk arrinin
2

Privatizimi është përdorur në kuptimin e ngushtë, pothuaj i ngjashëm me rritjen e përfshirjes
së aktorëve privatë dhe/ose mekanizmave të ndryshëm të tregut në prodhimin e shërbimeve
publike. Kjo tregon shitjen në një shkallë të gjerë të ndërmarrjeve publike të sektorit prodhues
(për shembull, në industrinë e makinave dhe atë të prodhimit) e cila u zbatua në fillim të
viteve ‘90. Kuptimi terminologjik është përdorur sepse RMP – si një nga fushat specifike të
politikave qeverisëse e ndjekur nga regjimet politike liberal demokrate – duhet që të jetë
krejtësisht i qartë ndryshimi sistematik historik nga socializmi në kapitalizëm,në mënyrë që të
ruajë konceptin ndërkombëtar.
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―pragun e kërkuar‖ të politikave të nivelit kombëtar të ndikuara edhe nga interesa dhe
vlera personale dhe organizative/mikro-politike.
Shtesë (a):
Duke ju referuar çështjes së parë të RMP, dikush mund të thotë se, ndërsa flasim
rreth retorikës apo praktikës politike, ende ekzistojnë pozicione partiake jo shumë të
qarta. Një vështim i përgjithshëm mund të tregojë se këto çështje shpesh, shërbejnë si
―parrulla‖ të cilat mund të përdoren si shpifje për të minuar kredibilitetin e
kundërshatrëve politik: njëkohësisht edhe privatizimi edhe ulja e numrit të
përgjithshëm të sektorëve publik janë tepër jopopullore nga pikpamja e publikut të
gjerë.
Duke ju referuar sloganit ―të luftojmë burokracinë‖, zakonisht ne përqëndrohemi tek
ministritë (duke punësuar vetëm një numër të vogël nga mijra nëpunës civil). Duke ju
referuar privatizimit, kjo padyshim që përbën një çështje të gjerë për të cilën partitë
politike përpiqen të argumentojnë se (i) ato në vetvete janë kundër këtyre më
implementinin e kësaj axhende.
Megjithatë, ekzistojnë disa përjashtime të rëndësishme – kryesisht të kohëve të fundit
- lidhur me këtë çështje, e cila përmban:
Ashtu siç e kemi përmendur tashmë, uljen e numrit të të punësuarve në aparatet
ministrore (duke punësuar një numër të madh të të emëruarve politik ose pothuaj
politik), i cili është një premtim i bërë në të gjitha zgjedhjet elektorale (kjo gjë
është përmendur vazhdimisht: të emëruarit e qeverive të mëparshme janë pushuar
dhe në vend të tyre janë emëruar një numër edhe më i madh i nëpunësve të rinj
politik);
Një nga partitë më të vogla politike, Aleanca e Demokrtaëve të Lirë, u përpoq me
të gjitha mënyrat dhe pati sukses, në vazhdimin e axhendës së privatizimit në
mënyrë të vazhdueshme, apo jo. Një tjetër parti e vogël parlamentare, Forumi
Demokratik Hungarez e kishte, zhvendosur axhendën e privatizimit, veçanërisht
drejt sektorit shëndetësor.
Përfundimisht, në të katër legjislaturat e mëparshme parlamentare (1990-2006)
ishin ndërmarrë shumë masa lidhur me privatizimin si nga qeveria ashtu edhe
nga koalicionet opozitare. Megjithatë, këto masa u votuan në mënyrë unanime
nga kundërshatrët politik duke e transferuar pronën publike me vlerë të
konsiderueshme në zona të thella (provinca) ekonomike të partive politike në
pushtet.
Shtesë (b):
Çështja e dytë e fushës së RMP, u vendos në krye të politikave të brendëshme, gjatë
muajve të parë të legjislaturës së pestë, e cila filloi në pranverën e vitit 2006. Për ta
thjeshtuar, ajo mund të përkufizohet si njëvlershmëria Hungareze e asaj që në 15
vendet e BE shpesh quhej ―reformë‖ ose ―kthim prapa‖ i mirëqënies kombëtare. Më
parë, në vitin 1995, rishikimi i paketës fiskale aq shumë të debatuar (―paketa
Bokros‖, e cila mori emrin e ministrit të financave Bokros) arriti të zbatonte
shkurtimet më të mëdha në ekonominë shtetërore. Por edhe gjatë dekadave të
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mëvonshme mbetën pezull shumë probleme si ai i mosbalancimit makro-ekonomik,
madje shumica e tyre edhe jashtë vëmendjes së politikave kombëtare. Kjo ishte
rezultat i faktit se, që nga viti 2001 e në vazhdim, qeveritë që pasonin njëra-tjetrën
shtonin në mënyrë të vazhdueshme strukturën e politikave. Kjo tendencë u
përkeqësua nga politikat Hungareze të radhës. Që do të thotë se, për më shumë se një
dekadë ishte e pamundur nisja e reformave të thella në një numër të madh sektorësh –
duke nisur me shëndeti publik duke vazhduar me arsimin e lartë, e deri tek detyrimet
tatimore etj. Ky diskutim i arsyeve, ka në qendër mungesën e theksuar të kapacitetit
politik/strategjik të të gjitha qeverive, të njëpasnjëshme lidhet padyshim me synimet
dhe njëkohësisht me kufizimet e këtij dokumenti. Megjithatë, është plotësisht e
justifikueshme që të vëmë në dukje faktorë të tillë si (i) kundërshtimi efektiv i
opozitës nëpërmjet profesionalizmit të lartë si dhe i grupeve ekonomike të interesit,
(ii) natyra e paqëndrueshme e lidershipit politik, (iii) kufizimet e kapaciteteve,
orientimi drejt status quosë, dhe kapja e institucione qeveritare përgjegjëse për
përgatitjen e politikave, dhe (iv) ideja e maksimizimit të votës në periudha afatshkurtra nga partitë në pushtet, të gjitha këto arsyet e këtij dështimi të vazhdueshëm.
Megjithatë, sapo mbarojnë zgjedhjet parlamentare, kjo politikë rri dhe përballet me
përplasjet e vështira dhe të pakapërcyeshme me faktorët e jashtëm. Këto, sjellin
nxitjen e Komisionit Europian për paraqitjen e një plan të ri Kombëtar të
Konvergjencës, duke patur parasysh jo vetëm kritikat e Komisionit krahasuar me
planin e mëparshëm, por edhe rënien e besimit të komunitetit ndërkombëtar
financiar, i reflektuar në ndryshimet e vazhdueshme negative të klasifikimit të
normës së kredive, për institucione të ndryshme. Në mënyrë të vazhdueshme, në
gjysmën e dytë të vitit 2006, qeveria ndërmori një numër të madh inisiativash për
reformat që kishin të bënin me axhendën politike kombëtare duke filluar me
ristrukturimin dhe zvogëlimin e kujdesit shëndetësor dhe sistemeve arsimore dhe deri
tek rritja e taksave dhe forcimi i kapaciteteve për grumbullimin e tyre, etj. Në
momentin kur është përgatitur ky material, nuk ishte e qartë se në çfarë mase do të
shërbente përhapja e këtyre inisiativave, që dukeshin më tepër si qëllime simbolike
dhe se deri në ç‘masë do bëhej e mundur implementimi i tyre lidhur me kushtet e
forta ligjore-institucionale dhe politike që duhet të ndiqte qeveria. Përfshirja e
debateve të mëdha publike në lidhje me RMP ishin, padyshim, shumë të kufizuara, si
në rezultat ashtu edhe në intensitetit e tyre; reformat e manaxhimit public, ose
përmrësimet, nuk janë çështjet kryesore që duhet të tërheqin vëmendjen kryesore të
publikut të gjerë. Ky qëndrim në lidhje me reformat administrative është forcuar nga
fakti se në Hungari, ashtu si edhe në shumicën e vendeve të rajonit, niveli i
përgjithshëm i përfshirjes qytetare në çështjet publike – me fjalë të tjera, prezenca e
kulturës qytetare – ishte tepër e ulët. Vazhdimisht, shumica e iniciativave popullore
ishin të lidhura me çështjet politike që kishin ndikim të madh në mirëqënie ose kishin
―peshë‖ simbolike. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe u shfaqën edhe probleme të
përgjithëshme. Një numër i madh i iniciativave popullore, shpesh u mbështetën edhe
nga media, siç ishin demonstratat e rrugës dhe/ose referendumet popullore (lokale
ose kombëtare). Këto inisiativa synonin të bllokonin ose të ndryshonin politikat
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qeveriare që kishin për qëllim të ndryshonin strukturën ekzistuese të sigurimit të
shërbimeve publike. Disa nga këto shembuj të këtyre politikave përfshijnë:
Në mënyrë që të krijohej ekonomia e shkallës, duke transferuar një pjesë të
shërbimeve publike nga autoritetet lokale që nuk kishin patur efektivitet tek
autoritetet rajonale duke mbyllur në këtë mënyrë sigurimin e shërbimeve lokale
(për shembull, shkollat fillore dhe shërbimet postare në fshatrat e vegjël, ose
shërbimet primare dhe sekondare të kujdesit shëndetësor, në lokalitetet më të
vogla);
Disa mënyra të privatizimit duke patur parasysh sigurimin e shërbimeve publike
(veçanërisht, spitalet);
Futja e taksave për shërbimet publike të veçanta (në arsimin e lartë, disa
shërbime të veçanta të kujdesit shëndetësor).
Nga ana tjetër, presioni publik për të përfshirë – ndryshe nga bllokimi/ndryshimi –
Manaxhimin Publik Kombëtar – modeli i reformave të manaxhimit publik mbeti
dytësor gjatë gjithë kësaj periudhe.
2. 3 Organizatat ndërkombëtare dhe Bashkimi Europian
2. 3. 1 Institucionet financiare ndërkombëtare: FMN dhe Banka Botërore
Në dy vitet e para të tranzicionit, FMN dhe veçanërisht Banka Botërore luajtën një
rol të madh në nxitjen e reformave të ndryshme lidhur me manaxhimin (barnes
2003). Në periudhën e parë të tranzicionit – që zgjati deri në mesin e viteteve ‘90-të –
ky presion u manifestua nëpërmjet, edhe pse në masa të ndryshme, në të gjitha fushat
e reformave /politikave administrative që janë, në:
(a) Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm administrativ me një sistemi politik,
demokratik nëpërmjet sfidave që burojnë nga një kuptim krejtësisht i ri shoqëror
dhe ekonomik;
(b) Ndjekja e një axhende për krijimin sa më shpejt të ekonomisë së tregut (që
dallohet nga slloganet ―privatizim dhe liberalizim‖, ose ―krijimi i një mjedisi të
përshatshëm për sipërmarrësit‖); dhe
(c) Duke i kaluar shpejt krizat financiare, ku qëllimi kryesor i të cilave ishte
parandalimi i rënies së pashmangëshme fiskale, në një kohë kur kolapsi
ekonomik dhe rënia e menjëherëshme e PBB reale erdhën së bashku me
presionin e fort dhe të parezistueshëm për të vazhduar me pagesën e
konsiderueshme të shërbimit ndaj huamarrësve privatë dhe publik perëndimor.
Ndërkohë që, në përputhje edhe me ndërkombëtarët në të njëjtën kohë, shumë nga
këto çështje dhe politika u shtrinë përtej rezultatit konceptual të ―reformave të
manaxhimit publik‖. Kudo ku arrin vija e kufirit midis ndryshimit të sistemit dhe
shtrirjet e RMP, FMN dhe Banka Botërore kanë luajtur një rol të rëndësishëm në
forcimin e një regjimi të ashpër në të tre fushat e përmenduara më sipër. Mjeti
kryesor i këtij ndikimi ishin një ser huash të kushtëzuara të administruara nga një
numër i madh segmentesh të rëndësishme të sektorit publik.
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Në këtë dokument, është e pamundur që të hartohet një ekuilibër i politikave të
ndërmarra nga FMN dhe Banka Botërore. Megjithatë, është theksuar shkurtimisht se,
përveç efektivitetit të pamohueshëm në kuptimin e - ―ndikimeve kryesore‖ – për
shembull, pajtimi me modus operandi të administrates perëndimore dhe sistemeve të
sigurimit të shërbimeve publike – ajo gjithashtu shkaktoi efekte negative tepër
serioze. Shumë nga këto efekte janë jashtë sferës së manaxhimit publik, siç janë
humbjet e drejtpërdrejta të shkaktuara si rezultat i kapitalit/fondeve të mëdha ose
thjesht vjedhjeve të cilat u shtuan gjatë kohës së privatizimit masiv të ndërmarrjeve,
ashtu edhe nga humbjet e mirëqënies që erdhën si rrjedhim i krijimit të monopoleve
të reja (kryesisht të huaja). Megjithatë, nga këndvështrimi i RMP, është tepër e
rëndësishme të përmenden efektet negative që u lejuan nga makineria qeverisëse.
Shpesh regjimi komunist është parë si një aktor i plotfuqishëm duke imopnuar në
mënyrë të njëanshme vullnetin e tij veçanërisht mbi të gjitha segmentet e shoqërisë
me një efektivitet tepër të madh. Kjo pamje tregon qartësisht, rrugën që është ndjekur
nga aktorët ndërkombëtar lidhur me transformimin administrativ. Kuptimi logjik i
kësaj premise, është se një kthim prapa i shtetit dhe fuqizimi i iniciativave
individuale (qytetarëve dhe tregut) është elementi primar i tranzicionit (cf.
gajduschek dhe Hajnal 2003; shiko gjihtashtu edhe Hisrchmann 2003, Jacoby 2001).
Pa diskutim që kjo paraqitje ka disa merita, ajo nuk përshatet plotësisht me realitetin
e shumë vendve post-komuniste në vitet ‘70 dhe ‘80, përfshirë edhe Hungarinë.
Qeveria Hungareze e para-tranzicionit nuk ishte ―e madhe dhe e fortë‖, por tepër ―e
madhe dhe e dobët‖ (Sotiropouolos 2002). Politikat qëndrore ishin hartuar dhe
implementuar, jo nga një autoriteti i vetëm por, përmes marëveshjeve komplekse dhe
delikate dhe proçeseve ndërmjetësuese që përfshinë shumë aktorë sektorial dhe
organizativë (Kovryga dhe Nickel 2004). Megjithatë, kapaciteti qeverisës – dhe
veçanërisht implementimi i kapaciteteve administrative – ishte pothuaj i kufizuar
edhe para periudhës së tranzicionit. Politika synonte ulje drastike dhe kthim prapa të
shtetit deri në arritjen e një situate ku mungesa serioze e kapaciteteve qeverisëse të
ballafaqohej plotësisht me sfidat e reja dhe historike. Me fjalë të tjera, në vend që
administrata të ri-strukturohej, ajo po ―shkatërrohej‖. Sipas mendimit tim, ky është
një burim i rëndësishëm i tej-zgjatjes dhe mungesave në qeverisje në të gjitha fushat,
duke filluar që nga korrupsioni e deri tek pamundësia e qeverisë për të vepruar me
strategji dhe në mënyrë koherente që shkon deri në paralizimin total të institucioneve
të administratës (zbatimi i politikave dhe forcimi i tyre) (Hajnal 2006).
2. 3. 2 Bashkimi Europian
Që prej mesit të viteve ‘90 dhe në vazhdim, po shfaqeshin elemente të rinj dhe të
rëndësishëm lidhur me RMP, ku më i rëndësishmi prej tyre ishte rritja e ndikimit dhe
qartësia e proçesit të pranimit në BE në lidhje me masat administrative. Në një
atmosferë të egër dhe me ngarkesa ideologjike si edhe mes luftrash politike, hyrja në
BE (dhe, më pak në NATO) ishte pothuaj e vetmja çështje e rëndësishme, për hir të
së cilës duhej bërë dhe duhej mbajtur një marëveshje relativisht e qëndrueshëme e të
gjitha forcave politike parlamentare të vendit. Ishte vetëm faza e fundit e proçesit të
pranimit që opoziata e qendres së djathtë (FIDESZ) filloi të lëshojë mesazhe të
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paqarta drejt axhendës politike të pranimit në BE, e shoqëruar me Komisione
konstante dhe monitorime të rrepta, për plotësimin e kësaj çështjeje apo kushteve të
vendosuar në emër të manaxhimit të BE për të arritur në ―ngatërresa‖ të
pakorigjueshme më të mëdha se çdo lloj politike. Megjithatë, shumica e këtyre
kërkesave i takonin Acquis dhe si rrjedhim mbetën jashtë fushës së RMP. Pas krijimit
të një sistemi të qëndrueshëm qeverisës të BE (1990) dhe sistemit të shërbimit civil
(1992), kërkesat themelore ligjore-institucionale të BE në fushën e administrimit
publik pak a shumë ishin plotësuar. Megjithatë, presioni i BE drejtohej ndaj çështjeve
që dominonin në administrimin publik të cilat po tregonin një tendencë në rritje gjatë
viteve ‘90-të.
2. 3. 3 Donatorër ndërkombëtar
Ekzistojnë një numër i vogël evidencash që përshkruajnë në mënyrë sistematike rolin
e donatorëve në RMP dhe kjo është edhe më specifike kur bëhet fjalë për analizat dhe
zhvillimin e këtyre veprimtarive (Gajduchek and Hajnal 2003, Nunberg 1999).
Megjithatë, duke u bazuar në ate se në Hungari, donatorët ndërkombëtarë – siç janë
Programi PHARE i BE, dhe USAID i SHBA, DFID- Britanike dhe një numër i mdh
organizatash të tjera ndërkombëtare – kanë luajtur një rol të rëndësishëm në RMP
gjatë gjithë kohës. Për shembull, në punën e tyre janë përqëndruar vetëm tek (i)
asistenca që lidhet me administrimin publik (ii) numri i madh i trajnimeve (iii)
drejtimi nga katër donatorët më të mëdhenj (iv) në periudhën 1997-2000 në katër
vendet e Europës Qëndrore dhe Lindore, Gajduschek and Hajnal, (2003. p. 26)
identifikuan 90 projekte që lidheshin me asistencën teknike në Hungari, dhe 87 në
Lituani (shifrat për dy vendet që nuk u pranuan janë marrë nga kërkimi, Rumania dhe
Ukraina numëronin përkatësisht 13 dhe 10 projekte të tilla). Asistenca teknike
perëndimore zgjati gjatë gjithë periudhës, kryesisht e orientuar drejt transferimit të
koncepteve dhe praktikave të manaxhimit publik nga vendet donatore drejt vendeve
përfituese. Nga një analizë e kohëve të fundit, lidhur me fondin e programeve
trajnuese të shërbimit civil (Hajnal 2006), shumica e strategjive të donatorëve (me
përjashtim të programit PHARE) u hartuan për ―analogjinë e peshkimit‖: ‖Nëse ju i
jepni një njeriu të uritur një peshk, ai do të hajë vetveten një ditë. Nëse ju i mësoni
atij se si të peshkojë, ai mund të ushqehet vetë për gjithë jetën ‖megjithëse është
tepër e diskutueshme se në ç‘masë janë përhapur metodat Perëndimore të
―peshkimit‖ – shpesh debatohet edhe pse në komunitetin ndërkombëtar dhe /ose të
qënit kontradiktor me praktikat e vendeve donatore - janë të transferueshme në një
administratë tërësisht të ndryshme, në kuptimin politik dhe shoqëror. Me pak fjalë,
në varësi të ndikimeve të asistencës teknike perëndimore, gjendja duket se është tepër
e komplikuar. elementët kryesorë të kësaj gjendje janë:
(a) Natyra jo e koordinuar/kontradiktore e asistencës teknike e cila, bashkon
inisiativat e donatorëve për të treguan një prezencë të fortë në vendet përfituese,
rezulton në një ―grumbull konsulentësh‖ (Ahonen 2002);
(b) Mungesa e vazhdueshme e ―praktikave më të mira europiane/ndërkombëtare‖ u
shoqërua nga sjellja e papërshtatëshme me lokalitetin dhe një qasje ―të orientuar
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më tepër drejt përkrahjes sesa drejt konsultimit‖(Bus–Vaughan 1995, de VriesSobis 2005 p. 136);
(c) Duke paguar kosto të larta për konsulentët e vendeve donatore, po ulej dukshëm
efektiviteti i programeve dhe po krijohej një imazh për donatorët ―të cilët po i
merrnin përsësi paratë për veten e tyre‖(Hirschmann 2003, Prigozhin 2002).
(d) Sigurisht, që mundet të mos merren parasysh tërësia e problemeve lidhur me
përfituesit e ndihmës që nisin nga korrupsioni në nivel lokal dhe deri tek rrjetet e
organizuara kriminale, dhe paaftësinë e qeverive të vendeve përfituese për të
menduar dhe vepruar në mënyrë strategjike lidhur me errësirën dhe
paparashikueshmërinë në kuptimin institucional dhe politik (Cooley 2000).
Këto probleme komplekse, që i kanë rrënjët thellë në parimet e shumfishta – faktorët
e të dy krahëve, edhe donatorëve edhe përfituesve njëkohësisht, shpesh çojnë në një
situatë që quhet ―absurd‖(Ahonen 2002) dhe për të ndihmuar aktivitetin nevojiten
vetëm qëllimet simbolike, madje ndonjëherë të gjithë aktorët janë të interesuar të
vazhdojnë asistencën duke prodhuar kosto që tejkalojnë edhe përfitimet (Hirschmann
2003).
2. 4 Faktorët kulturor
Megjithëse nuk është e lehtë që të plotësohet koncepti i kulturës administrative,
elementët kryesorë të kulturës Rechsstaat duket se përbëhet nga dy tipare kryesore
(Pollit and Bouckaert 2000 p. 53): i pari konsiston në faktin se sipas kulturës
Rechsstaat, pritet që shteti të plotësojë rolin kryesor në shoqëri, megjithëse, rreth
kësaj ideje ka pak argumenta. Për shembull, Schröter (2000, pp. 211-216) tregon se,
në kontekstin e krahasimit të dy vendeve, evidencat empirike mbështesin idenë se
diferenca e madhe midis Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar – të paraqituara nga
Almond dhe Verba (1963) dhe të emërtuara si ―kulturë subjektive‖ përkundrejt
‖kulturës shoqërore‖- ka, që prej viteve ‘70-të që po zvogëlohet gjithnjë e më shumë
ose po pushon së ekzistuari. Në fakt, në ditët e sotme, duket se gjermanët krahasuar
me britanikët, e mbështesin më pak idenë e një shteti të fortë. Aty ku kjo është e
vërtetë, padyshim duket se pyetja mund dhe duhet fillimisht të analizohet në një
situate krahasuese, e cila shtrihet midis rezultatit të këtij materiali. Veçoria e dytë e
kulturës Rechsstaat është prezenca e një organi të veçantë e ligjit administrativ; dhe
në përgjithësi, roli vendimtar që ka luajtur ligji në mënyrën se si ka menduar dhe
vepruar qeveria. Me të vërtetë, në qeverisjen dhe administratën publike hungareze,
ligji zë një vend të rëndësishëm. Në një kohë kur kjo gjendje, ndoshta gjen
mbështetje relativisht të fortë pikërisht aty ku ka mundësi krahasimi brenda këtyre
çështjeve, nuk është e lehtë ta zbatosh atë në mënyrë që ta bazosh atë në evidence
empirike. Tre nga këto argumenta empirik ja vlen të përmenden.
Së pari, ligji administrativ është, padyshim një element i pakapërcyeshëm i
qeverisjes Hungareze.
Së dyti, mënyra se si Ligji dhe Administrimi Publik/ Manaxhimi Publik varen nga
njëri- tjetri mund të vlerësohet nga mënyra se si këto subjekte janë studiuar dhe
mësuar në akademi. Në këtë kuptim, Administrimi Publik Hungarez, duket se është
plotësisht i bazuar në ligj. Një analizë statistikore e programit akademik që lidhet me
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Administrimin Publik në 23 vende Europiane, paraqet tre grupe të veçanta vendesh: i
pari karakterizohet nga tipari kryesisht ligjor, i dyti nga orientimi drejt manaxhimit,
dhe grupi i tretë karakterizohet nga përafrimi ndërdisiplinor për të mësuar
Administrimin Publik. Kjo analizë e vendos Hungarinë, bashkë me një numër të
madh vendesh të Europës Qëndrore dhe Lindore si edhe vendeve të Mesdheut, në
grupin e atyre vendeve që karakterizohen nga një përafrim jashtëzokonisht i madh
ligjor me administrimin publik (Hajnal 2003).
Duke analizuar kulturën
administrative hungareze, nëpërmjet kontrollit të formimit arsimor të nëpunësve
civil, vihet re se ai është edukativ. Analiza empirike e subjektit3 tregoi se të
diplomuarit në drejtësi ende luanin një rol të dukshëm në administratën publike
Hungareze. Ky pretendim mbështetet në dy argumenta:
Së pari, ka ende një mbi-përfaqësim (nga 100 për qind, që ishte në 2005) në nivelet
më të larta, siç janë (i) në radhët e nëpunësve civil sa i takon pozicioneve drejtuese
dhe (ii) në ministri. E veçanta e asaj kohe është se Shërbimi i Lartë Civil kishte edhe
numrin më të madh të nëpunësve civil, 57 për qind të numrit të përgjithshëm të
nëpunësve civil kishin një diplomë në Drejtësi (Gajduschek 2006 p. 605). Së dyti,
përcaktimet ligjore, tregonin fare qartë se, praktikisht juristët zinin pjesën më të
madhe të të punësurave në administratë. Shembujt përfshirë këtu edhe rastet e
veçanta mbi të ashtu-quajturin ―sistem i kontrollit të specializuar‖ i nëpunësve civil i
detyruehëm për shumicën e drejtuesve: vetëm juristët janë të përjashtur nga detyrimi
- i cili është kryesisht ligjor – nga ky provim. E njëjta situate, paraqitet edhe në
skemën e provimit lidhur me Njohuritë e Përgjithëshme të Administrimit Publik
(Gajduschek – Hajnal 2000). Me pak fjalë, duke u bazuar në evidencat e vëna në
dispozicion mund të arrijmë në përfundimin se Hungaria gjendet shumë afër me
Rechtssaat se sa me interesin publik të vazhdimësisë administrative tradicionale.
megjithatë, në fund të kësaj analize të shkurtër, paralajmërimi për të teguar kujdes
duket i drejtë. Një Rechtsstaat gjerman, francez, apo europiano verior, natyrisht, që
ndryshon nga ai hungarez, në shumë aspekte. Megjithatë, ekziston një ndryshim
themelor që bën dallimin e konceptit të ―Rechtsstaat nga njëra anë dhe interesit
publik nga ana tjetër‖. Kryesisht, dallimet nga teoria Weberiane lidhur me ―hartimin
e ligjit- forcimin e ligjit‖ duken sistematike dhe strukturore (pavarësisht shanseve për
gabime apo dështime të paparashikuara). Me fjalë të tjera, fasada e Rechtsstaat duket
se mbart një realitet krejtësisht të ndryshëm, me anë të të cilit (i) normat ligjore
shpesh janë të parëndësishme për tu përdorur për çfarëdolloj qëllimi politik ashtu
sikurse (ii) ato nuk janë bërë për t‘u përdorur nga ata që i hartuan ato; por (iii) ato u
shërbejnë qëllimeve jo të drejtpërdrejta të të fraksioneve të vogla ose për arsye
politike. Madje, (iv) ligjet shpesh nuk zbatohen, apo nuk do të zbatohen ndonjëherë –
kjo sigurisht që është e pamundur -, por kuptimi real i ligjit përcaktohet në fazën e
implementimit, në të cilën, faktorët siç janë interpretimet e aktorëve të ndryshëm
3

Burimi: një vrojtim me pyetësorë (bazuar në intervista personale) i një zgjedhje me
përfaqësim kombëtar i nëpunësve civil (n=1000); studimi u krye nga György Gajduschek dhe
György.
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shtetëror dhe konflikti i interesave mikro-politike, dhe zbatimi selektiv i ligjit (ose
mungesa e tyre) luajnë një rol shumë të rëndësishëm.
2. 4. 2 Dimensionet e kultures Hofstede
Ideja se kultura kombëtare e konceptuar nga Hofstede (1984, 2001) mund të luajë
një rol të rëndësishëm në RMP është krahasuar me koncepte të tjera, relativisht të
reja, të kulturës administrative (Schröter – Röber 1997, Hajnal 2005). Fatkeqësisht
pavarësisht se të dhënat empirike përfshijnë shumë nga qytetarët europianë ndërmjet tyre shumica e vendeve janë nga Europa Qëndrore dhe Lindore dhe CISvendet janë pak të përshtatëshme. Duke ju referuar Hungarisë, vendi nuk ishte pjesë e
të dhënave të grumbulluara të Hofstede. I njëjti studim u përsërit edhe në vitet ‘80-të .
Ky vrojtim e vendosi Hungarinë, përkrah Gjermanisë dhe Austrisë, në grupin e
vendeve të ashtu quajtura ―makinë e vajisur mirë‖, që karakterizoheshin nga një
shmangie e madhe e pasigurisë dhe nga ndryshime relativisht të vogla të pushtetit
(Bakacsi 1998 p. 235; kujtojmë se, për arsye metodologjike siç janë zgjedhja e
pamjaftueshme e kampionit krahasimi i këtyre të dhënave është një çështje e
diskutueshme).
3. Ngjarjet e mundëshme
Përgjatë 15 viteve të shkuara, nuk ka patur ndonjë numër të madh ngjarjesh (i) që të
tërhiqnin vëmendjen e medias dhe (ii) të ushtronin ndonjë ndikim të madh mbi RMP.
Megjithatë, në vitin 2006 u realizuan disa aktivitete të cilat mund t‘i ndajmë në
kategoritë e mësipërme. Kjo seri eventesh e ka zanafillën nga fjalimi i Kryeministrit
të ri-zgjedhur Gyucsány, i mbajtur pas fitores së tij në zgjedhjet parlamentare në
pranverën e vitit 2006. Fjalimi, përmbante një numër të madh referencash tepër të
qarta në drejtim të praktikave jo të mira dhe fajtorët e neglizhencës në qeverinë e tij
gjatë periudhës së mëparshme të qeverisjes, shumica e të cilave i përkisnin fushës së
ruajtjes së balancës fiskale dhe në gjetjen e mënyrës nëpërmjet së cilës do
menaxhoheshin administrimi qëndror publik dhe shërbimet publike. Kjo deklaratë,
vjen në mes të debatit të nxehtë politik lidhur me reformat e reja qeveritare, në
sektorët jashtë RMP, të cilat përfshijnë shërbimet shëndetësore, arsimin publik, dhe
Manaxhimin e Burimeve Njerëzore në qeverisjen qëndrore i cili është përmendur më
pak. Brenda pak javësh u shfaqën edhe reagimet e para – që në disa raste ishin edhe
të dhunshme - nëpërmjet protestave nga forcat opozitare brenda dhe jashtë
parlamentit. Dhe si rrjedhim, aftësia e qeverisë për të vepruar mbi çështjet e vështira
politike në një mënyrë koherente u kufizua gjithnjë e më tepër.
Një tjetër ngjarje shumë e rëndësishme, është edhe ajo që lidhet me reformat e
kujdesit shëndetësor dhe të arsimit të lartë. Në fushën e RMP – e cila, luajti një rol
vendimtar në Hungari si nga ana praktike ashtu edhe nga ana simbolike - një ndër
vendimet kryesore të qeverisë së Gyucsány –it ishte plotësimi i këtyre reformave në
fund të 2006 dhe fillim të 2007. Megjithatë, shumë nga iniciativat e referendumit
popullor u paraqitën nëpërmjet mbështetjes së fortë të partive opozitare, duke
kundërshtuar këto vendime. Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese – që kishte
shpallur këto iniciativa, duke habitur shumë nga vëzhguesit dhe ekspertët
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konstitucional – referendumi i parë solli një dështim serioz për qeverinë dhe si
rrjedhim masat për nisjen e reformës duhet të ishin të rezervuara. Kjo, çoi në prishje
të koalicionit qeveritar në pranverën e vitit 2007 –duke bërë që një parti e vetme, ajo
socialiste të mbante gjithë pushtetin.
4. Elita e vendimarrjes
4. 1 Çfarë pritet?
Sa i takon nivelit të qeverisjes qëndrore, dikush mund të kryejë verifikime duke ju
referuar faktorëve motivues të elites për nisjen e reformave administrative.
Së pari, po vihej re se, masat për realizimin e reformave administrative të cilat
synonin, plotësimin e kërkesave për hyrjen në BE, ishin plotësuar, pothuaj për gjithë
periudhën e kontrolluar, duke patur mbështetjen relativisht unanime dhe të
vazhdueshme politike të të gjitha segmenteve të elitës politike dhe administrative.
Megjithatë, inisiativat e RMP që lidheshin me pranimin në BE zakonisht kishin
mbështetjen e mjaftueshme në mënyrë që ato të realizoheshin pa përplasje apo
kompromise serioze.
Së dyti, por jo më pak e rëndësishme, elita tashmë ishte e orientuar në rrugën e
reformave. Ky fenomen, sigurisht që nuk ishte unik vetëm për Hungarinë. E veçanta
e Hungarisë (ndoshta edhe e vendeve të tjera të rajonit) ndryshe nga eksperienca e
vendeve të tjera të OECD, ka totalisht natyrë simbolike lidhur me iniciativat e
reformës. Me fjalë të tjera, ndërkohë që në shumë vende të tjera paraqitja, ose
―praktika më e mirë ndërkombëtare‖, mund të kishte ndikim të madh mbi ato
objektiva specifike që ishin zgjedhur për t‘u plotësuar, lidhur me praktikën që duhej
ndjekur për refomën në Hungari, zbatimi i ëndrrës nënkuptonte që ajo ishte bërë
qëllim në vetvete, pa pyetur askënd, edhe pse zyrtarisht, ishte ose duhej të ishte
rezultati i pritshëm i masave për reformën. Një tjetër veçori e elitës Hungareze drejt
―praktikave më të mira ndërkombëtare‖, ka qënë orientim tepër i kufizuar, selektiv
dhe dhe në disa raste edhe i shtrembëruar, pavarësisht informacionit dhe njohurive
mbi të cilën funksiononte aktiviteti i tyre. Ndërkohë që ky vëzhgim mbështetet
kryesisht në dëshmi anekdotike dhe tek eksperienca personale e autorit, një pjesë e
mirë e shembujve të dukshëm dhe të dokumentuar tregojnë keqkuptime faktike
serioze të koduar në tekstet ligjore rreth RMP (shiko paragrafin mbi përmbajtjen e
paketës së reformës).
Arsyet që theksojnë këtë fenomen janë të shumta; dhe të grupuara si më poshtë:
homogjeniteti madh – veçanërisht ai ligjor – formimi arsimor i nëpunësve civil
(shiko Grafikun 1) ;
kufizimi i tyre madh – praktikisht jo ekzistent – eksperienca e punës (duke parë
drejtuesit e qeverisjes qëndrore pjesa më e madhe e kohëzgjatjes së punës në
koorporata apo organizata të tilla si OJQ është më e ulët se 8. 5 për qind, me një
vlerë mesatare prej 0. 0 për qind4 )

4

Burimi: Të dhënt e MKI, (2005), llogaritjet e autorit.
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fakti se burimet e informacionin politik në lidhje me RMP, në shumicën e
rasteve, kanë qënë të përqëndruara tek niveli më i lartë i nëpunësve civil dhe tek
një grup shumë i vogël i ekspertëve ligjor nga radhët e elites administrative, dhe
së fundi
mungesa e familjaritetit me tendencat ndërkombëtare dhe me mënyrën e të
menduarit, lidhet me nivelin e ulët të njohurive të gjuhëve të huaja, i vuri shumë
nga zyrtarët e lartë të shërbimit civil në një rreth të kufizuar informacioni në
lidhje me konceptet e manaxhimit public dhe tendecat e tyre.
Faktori i tretë kryesor i aktivitetit të elites politico-administrative lidhur me
realizimin e reformës mund të karakterizohet me sllogane të tilla si zvogëlimi,
liberalizimi, dhe ruajtja e ekuilibrit makro-ekonomik. Fillesa e këtyre ideve i ka
rrënjët tek ekonomistët neo-klasik dhe ideologjia neo-liberale e shpjeguar shumë
mirë nga Banka Botërore në fillim të viteve ‘90-të. Kjo mënyrë e të menduarit u
shfaq jo vetëm nga nëpunësit civil por edhe nga dijetarë dhe ekspertë të shquar që
mbanin poste të caktuara politike apo ekzekutive (kryesisht në Ministrinë e
Financave). Trendi i këtij qëndrimi, në të shumtën e herëve, ishte tepër larg nga të
qënurit dominant; panvarësisht se herë pas here ai kishte kuptim – në disa raste ishte
edhe vendimatar - dhe influenconte në përshtatjen e politikave të RMP. Një nga
rezultatet e këtij faktori lidhet me shumë ndikime të drejtpërdrejta dhe imediate të
interesave të biznesit mbi vendimet e reformave administrative. Megjithëse, mund të
duket se ky vëzhgim, më tepër se të tjerët, mbështetet kryesisht, vetëm tek dëshmitë
gojore, duket se periudha e qeverisjes së kabinetit të dytë të kryeministrit Gyrcsány
(2006-2008) u karakterizuar nga prezenca e shumë iniciativave lidhur me RMP të
motivuara pjesërisht apo tërësisht nga veprimaria lobuese e konsulentëve dhe
ekspertëve të tjerë (për shembull në fushën e trajnimit të nëpunësve civil, në
manaxhimin e burimeve njerëzore, dhe në zhvillimin strukturor).
Së fundi, elementi i katërt – dhe më i dobët lidhet me nevojat e reformave
institucionale të cilat janë mbajtur pezull për shumë vite me radhë, në disa raste edhe
që prej periudhës së tranzicionit. Megjithatë, drejtuesit e këtyre reformave – studiues,
ekspertë, dhe në disa raste edhe drejtues të lartë të shërbimit civil - mbetën për një
kohë të gjatë të izoluar dhe të pafuqishëm në marrjen e vendimeve të duhura.
4. 2 Çfarë mund të realizohet?
Realizimi i inisiativave të RMP – apo, më mire, mungesa e tyre – padyshim që ka
qënë një çështje kryesore gjatë gjithë kohës. ka disa fusha ku ka patur pengesa gjoja
të pakapërcyeshme; por në një fushë tjetër të rëndësishme, nuk është e lehtë të
vërehet se pse shkalla e suksesit të RMP ka mbetur ende në nivele të ulëta. Sa i
takon grupit të parë të çështjeve, paragrafi mbi sistemin politik paraqiti në detaje
arsyet se pse plogështia e kaq shumë marëveshjeve dhe politikave mbeti e
pakapërcyeshme. Kushtetuta demokratike e miratuar nga qeveria e fundit komuniste,
si edhe pakti politik i bërë nga partite politike më të mëdha të Parlamentit të parë,
praktikisht shkeli të gjitha marëveshjet e rëndësishme institucionale duke i mbrojtuat
ato nga proçedura e votimit me shumicën e cilësuar prej 2/3 e votave. Mendohej se
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këto marëveshje do të shërbenin vetëm për një periudhë të përkohëshme dhe për
nevoja të ngutshme të një rimodelimi të rëndësishëm. Megjithatë, qeveria rrallë herë
arriti në një konsensus politk të mjaftueshëm për të kryer ndryshimet e nevojshme.
Bëjnë përjashtim ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes së qeverisjes vendore (1994),
Ligji mbi Policinë (1994) dhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese për hyrjen në
NATO dhe BE (1998 dhe 2003). Pjesë e marëveshjeve institucionale të përmendura
më sipër – por që dallohen qartë për rëndësinë e tyre – është edhe roli i Gjykatës
Kushtetuese lidhur me politikëbërjen. Kushtetuta i jep Gjykatës Kushtetuese
Hungareze shumë pushtet, ku bëjnë pjesë (i) e drejta e Actio Popularis (që do të
thotë, çdo kush ka të drejtë t‘i drejtohet Gjykatës), dhe (ii) të drejtën e Gjykatës për të
dhënë interpretim të përmbledhur të Kushtetutës. Megjithatë, këto të drejta kanë
funksionuar para 16 vjetësh dhe tashmë Gjykata ka edhe më tepër të drejta. Si
rrjedhim, Gjykata u bë një faktor shumë i rëndësishëm – dhe shpesh e
paparashikueshme – në përshtatjen e politikave qeverisëse, ndërkohë që ato ose
kishin një ndikim të madh, permanent dhe të ndjeshëm ose ishin me natyrë modeste
apo ishin thjesht simbolike. Shembujt përfshijnë shfuqizimin e disa elementëve të
rëndësishëm të paketës Bokros, i cili synonte kufizimin e disa shërbimeve lidhur me
mirëqënien me idenë se këto masa do të cënonin sigurimin e të drejtave e përfituesve.
Madje një pengesë e madhe lidhur me reformat ishte edhe mungesa e ekspertëve
përkatës. për shembull, ndikimi i vlerësimit paraprak i pjesës më të madhe të
legjislacionit ka parashikuar në axhendë që prej vitit 1988. Analiza të tilla janë bërë
të detyrueshme nga Ligji mbi Proçedurat Legjislative (1988) si edhe nga shumë
Rezoluta Qeverisëse lidhur me RMP të asaj kohe. Ende, njëkohësisht oferta (duke e
lënë mënjanë analizën klasike kosto –përfitim) dhe kërkesa (duke patur parasysh
vlerësimin e rezultateve analitike) janë kaq të vogla saqë është kaq e
jashtëzakonshme që të merret parasysh çdo lloj ndikimi i këtij vlerësimi. Problemet e
këtij lloji, shpesh janë përkeqësuar nga fakti se thelbi i masave aktuale për RMP nuk
janë kuptuar ashtu siç duhet, edhe pse këta politikanët që janë në poste ekzekutive i
kanë zbatuar ato.
4. 3 Dinamika e elitës qëndrore/ lokale
Dinamikat e elitës në nivel qëndror dhe lokal duhet të analizohen nga dy
këndvështrime: nga ai i elitës politike dhe administrative. Kjo ndarje, është bërë
sepse në Hungari gadishmëria ndërmjet politikanëve në poste ekzekutive dhe
nëpunësve të lartë të shërbimit civil pothuaj është mjaft e kufizuar. Duke ju referuar
elitës politike, problemi kryesor qëndron në faktin se ekziston një bashkëpunim i
mirë dhe i rëndësishëm, por edhe me luhatje midis elites në nivel qëndror dhe asaj në
nivel lokal. Partitë politike janë të forta sidomos në njësistë e tyre territoriale dhe që
drejtohen nga politikanët e partive të tyre (siç janë kryemashkiakët e qyteteve).
Gjithashtu edhe e kundërta është e vërtetë, ndonëse jo në të gjitha rastet, por nuk janë
të pakta rastet kur një figure drejtuese i një niveli të lartë politik zgjedh të zbresë deri
në nivele drejtuese lokale. Situate ndoshta mund të jetë disi më ndryshe, kur bëhet
fjalë për elitën administrative. Fatkeqësisht nuk ekzistojnë të dhëna që hedhin dritë
mbi këtë problem dhe kuptohet se edhe lajmet e dhëna nga media nuk ndikojnë aq
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shumë, dhe si rrjedhim historitë lidhur me punësimin e nëpunësve të lartë civil
shfaqen shumë rrallë në titujt kryesorë të gazetave. Megjithatë, bazuar tek të dhënat
gojore si edhe në gjykimin e ekspertit duket se është e mundëshme se dinamika e
nivelit qëndror dhe atij lokal është e kufizuar. Kjo, është veçanërisht e dukshme
sidomos duke kaluar nga niveli qëndror administrativ tek ai lokal: pagat dhe
autoriteti që të jep punësimi në administratën locale është më e vogël krahasuar me
nivelin administrative qëndror. Gadishmëria ndoshta është karakteristikë më e
dallueshme në drejtimin e kundërt. Kjo mund të lidhet me faktin se gadishmëria
gjeografike e fuqisë punëtore nga Budapesti drejt rajoneve të tjera të vendit, është
ende pak e përhapur.
4. 4 Korrupsioni
Format e ndryshme të korrupsionit kanë qënë një çështje konstante në axhendën
publike që nga periudha e tranzicionit. Grafiku më poshtë sipas Organizata
ndërkombëtare për transparencë paraqet nivelin e korrupsionit në Hungarin gjatë
dekades së kaluar.
Grafiku 1, Korrupsioni në Hungari

Fatkeqësisht, ka pak të dhëna për të na bërë një paraqitje më të detajuar të këtij
fenomeni në kë fushë. Megjithatë, është e pamundur që të thuhet se sa forma
korrupsioni –mund të dallohen në këtë periudhë që ne po studiojmë. Megjithatë,
bazuar tek gjykimi intuitiv, duket se shteti po e fiton hapësirë sistematikisht në
drejtim të ―harxhimit‖ të fundit. Është kjo arsyeja se pse, korrupsioni është prezent në
ditët e sotme, nëpërmjet zvogëlimit të përhapjes së korrupsionit masiv – zakonisht
nëpërmjet pagesave nëndorë – është ende i fortë, ose ndoshta po rritet (shiko rënine
në renditjen e vendeve që prej vitit 2002).
5. Sistemi administrativ
Sistemi administrative Hungarez, nga pikpamja insitucioanle, ka të gjitha veçoritë
dalluese të sistemeve administrative të Kontinenit Europian. Sistemi i qeverisjes
qëndrore është ndarë në ministri (aktualisht janë 15 ministri). Në qendër të këtij
sistemi ndodhet Zyra e Kryeministrit, i cili ndryshe nga emërtimi, ngjan më tepër një
lloj kancelarie të madhe. Ministritë janë përgjegjëse për hartimin e politikave
ndërkohë që shumica e funksioneve – veçanërisht ato që kanë dimensione territoriale
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– i janë ngarkuar strukturave administrative qëndrore (të ashtu quajtura organe
decentralizuara). Megjithatë, ka edhe përjashtime lidhur me rolin e përmendur më
sipër, siç është prokurimi publik, i cili varet drejtpërdrejt nga Zyra e kryeministrit.
Sistemi i qeverisjes vendore është me dy shkallë. Territori i Hungarisë është ndarë në
19 qarqe (konte), ndërsa qyteti i Budapestit ka një status të veçantë administrativ.
Qarqet, ashtu sikurse edhe Budapesti, kanë këshillat e zgjedhur të tyre dhe vetqeverisjet nëkuptojnë se ato kanë një portofol të caktuar për sigurimin e shërbimeve
publike. Sistemi më i lartë i vetqeverisjes është përgjegjës, përveç të tjerave, edhe për
shërbimet e sistemit të kujdesit shëndetësor sekondar dhe të arsimit 9 vjeçar. Niveli
më i ulët i sistemit të qeverisjes vendore përfshin bashkitë (në Budapest, qeverisjet
lokale të qytetit). Ato drejtohen nga këshillat e zgjedhur. Qeveritë vendore janë
përgjegjëse për sigurimin e shërbimeve të tjera publike në të cilat bëjnë pjesë,
kopshtet e fëmijëve, arsimi fillor, kujdesi shëndetësor parësor dhe infrastuktura
lokale.
5. 1 Përmbajtja e paketës së reformave
Shumica e ngjarjeve që kanë ndodhur në sektorin publik Hungarez nën moton e
RMP, ishin rezultat i mënyrave të skeptike, të pakoordinuara/ ―spontante‖ apo të
përqëndruara dhe që nuk u përfshinë në mënyrën e duhur në ndonjë ―paketë
refomarsh‖. Si rrjedhim ky material, u fokusua tek niveli qëndror i qeverisjes, dhe
vështirësia qëndron në faktin e shtrirjes së madhe, e zbutur nga fakti se qeveria
ndërmori një sërë inisiativash për një manaxhim publik bashkëkohor, gjatë gjithë
kohës të specifikuara në Rezolutën Qeverisëse mbi ―Modernizimin/Reformat e
Administrimit Publik‖. Në mënyrë që të bëjmë një përshkrim të saktë dhe krahasues
të paketës së reformave të miratuar gjatë periudhës së pas tranzicionit, u krye një
analizë cilësore e këtyre rezolutave të Qeverisë. Një pjesë e rezultateve të kësaj
analize janë paraqitur shkurtimisht edhe më poshtë (për më shumë detaje të analizës
shiko Hajnal 2007).
Duke e parë nga këndvështrimi i përkohshëm, niveli i përgjithshëm i ―veprimtarisë së
RMP‖, i matur nga masat e marra për reformat, ka qënë pothuaj konstant dhe i lartë
gjatë viteve ‘90-të. Pas vitit 2001, ky nivel u ul deri në më pak se 50 për qind, të
niveleve të mëparshëm. Brenda të gjitha këture masave lidhur me RMP dallojmë dy
klasa të mëdha:
E para, ka shumë ngjashmëri me të mirë-njohurën, axhenda e Manaxhimin
Publik Kombëtar dhe çështjet që përfshiheshin në të si, zvogëlimi i strukturave
shtetërore, manaxhimi cilësor, performance/ manaxhimi, ose performance e
bazuar tek sistemi krahasues në shërbimin civil.
Klasa e dytë e reformave, përmban ―specifikat e Europës Qëndrore dhe Lindore‖,
që përfshin problemet jashtë fushës së reformave të Manaxhimit Publik
Kombëtar, por që karakterizohen nga një lloj ―atmosfere lokale‖ si edhe nga
nevoja specifike dhe/ose vendimtare për vendet në tranzicion. Kjo klasë përmban
element të tillë si – shpesh shkurtimin e organikave në insitucionet ekzistuese,
përmirësimin e punës burokratike dhe kontrollin administrative , ose masat për tu
përshtatatur me BE lidhur me institucione apo politika të caktuara.
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Kur krahasojmë këto dy klasa, dikush mund të mendojë se raporti i masave të MPK
me të gjitha masat e reformave, ka patur rritje të vazhdueshme; ai është paraqitur në
grafikun e mëposhtëm.
Grafiku 2, Kodet specifike të Europës Qëndrore dhe Lindore

Po të shohim nivelet kryesore të modelit të MPK dhe modelit të reformave të CEE
duket qartë se përbërja e reformave sipas modelit të MPK, janë plotësisht ndryshe.
Në vitet ‘90-të, theksi bie tek përmirësimi i cilësisë së politik-bërjes dhe më shumë
akoma tek vendimet e qeverisë duke future shumë teknika të vlerësimit të politikave.
Megjithatë, në dy vitet e fundit, theksi u vu më shumë tek çështjet që lidheshin me
cilësinë dhe kënaqjen e publikut sesa tek zvogëlimi i organikave në institucionet
shtetërore. Nga ana tjetër, përbërja e masave sipas ―specifikave të CEE‖ është
relativisht e qëndrueshme. Është e rëndësishme të theksojmë se vetëm një numër i
vogël i masave të marra lidhur me reformat janë përshtatur me BE, ndonëse dikush
mund të sjellë nëpërmend se kodini në tekstet ligjore u bazua plotësisht tek
përmbajtja eksplicite , në kundërshtim me motivet e fshehura të politikbërësve.
Analiza e mësipërme përmbledh axhendën e qeverisë lidhur me RMP, për periudhën
1992-2005. megjithatë, që nga viti 2005/2006 dhe në vazhdim, situata ka ndryshuar
tërësisht në shumë drejtime. Së pari, vendimet kryesore, nuk janë përfshirë të gjitha
në Rezolutën e Qeverisë duke përmendur shkurtimisht politikat e ditës lidhur me
RMP. Shumë herë, vendime të tilla janë bërë objekt i një numri të madh modeleve
lidhur me masat ligjore ashtu sikurse edhe shumë dokumente pothuaj publike dhe jo
publike siç janë dokementat e strategjisë, programet operacionale, dhe materialet e
tenderave publik. Megjithatë, është tepër e vështirë të ndjekësh vendimet e qeverisë
që i takojnë kësaj fushe.
Së dyti, ka patur ndryshime vërtet të rëndësishmme në politikën aktuale të RMP.
Kryesisht, periudha pas vitit 2006 u karakterizua nga ndryshime radikale. Në
mungesë të burimeve të sakta, është e vështirë që të përshkruhen shkurtimisht të
gjitha këto ndryshime, por – duke u bazuar kryesisht tek të dhënat gojore – duket se 2
janë elementët kryesorë të tyre:
Zvogëlimi i strukturave shtetërore. Nuk ekzistojnë të dhëna të sakta në lidhje me
zvogëlimin e strukturave shtetërore të cilat filluan të zbatohen që prej vitit 2006
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në administratën qëndrore, lokale dhe territoriale. (Eshtë simbolik fakti se shumë
sisteme për mbledhjen e të dhënave lidhur me burimet njerëzore në shërbimin
civil- mbi të cilat janë mbështetur shifrat e dhëna më parë për shërmimin civil që kanë ekzistuar që prej 1994, ndaluan së funksionuari që nga koha kur u bë e
pa mundur të diqeshin ndryshimet strukturore dhe proçeduriale). Ndoshta dikush
mund të marrë përsipër rriskun, duke thënë se nëpër tabela ulja e numrit të të
punësurve në shërbimin civil në nivele lokal dhe në nivel qarku arriti në një
numër dyshifror dhe në disa raste u zvogëlua me 30 -50 për qind.
Reformimi i sistemit të manaxhimit të burimeve njerëzore. Në vitin 2006 zyrtarët
e nivelit të lartë, përgjegjës për përgatitjen e implementimit të praktikave të reja
të MBNJ, u emëruan nga Zyra e kryeministrit. Individët të cilët vinin nga puna
në koorporata të ndryshme kishin mendimin e shkëputjes totale nga modeli ―që
kishte dalë nga moda‖ që karakterizoi për shumë kohë shërbimin civil, dhe
futjen e praktikave më të mira të korporatave shoqëruar edhe me një liberalizim
të madh të praktikave në shërbimin civil si edhe eleminimin e mbrojtjes ligjore të
statusit të nëpunësit civil, dhe ndryshime rrënjësore në kulturën drejtuese të
gjithë shërbimit civil. megjithatë, këto dhe marrja e masave të tjera për të arritur
në fund të 2007 një impakt praktik, duhet të theksojmë se shumica e ndryshimeve
si edhe e iniciativave të lëna pezull, të ecin në rrugën e duhur pa u ndikuar nga
lidershipi politik (një pjesë e detajeve janë në paragrafin mbi implementimin).
5. 2 Proçesi i implementimit
Është shumë e vështirë për të vlerësuar, ose edhe thjesht për të përshkruar, zbatimin e
procesit të politikave të RMP, përveç studime sporadike zakonisht me nivel të ulët
dhe shpesh të përqëndruara në sektorin e qeverisjes vendore, pasi praktikisht nuk ka
studime empirike lidhur me këtë temë. Madje, 16 vjetët e fundit që përfshijnë katër
cikle të plota parlamentare me gjashtë qeveri të ndryshme paraqesin një terren shumë
të pasur, kompleks dhe dinamik lidhur me vlerësime të tilla empirike. Prandaj në
këtë nën-paragraf janë paraqitur shkurtimisht vetëm disa pjesë të vogla, por që janë
karakteristike për këtë "tabllo të madhe" si vijon:
(a) Transformimi / krijimi i institucioneve përkatëse;
(b) Eksperimentimi me reformave e modelit të MPK në nivel qendror;
(c) Eksperimentimi me reformave e modelit të MPK në nivel lokal.
Shtesë (a):
Është e natyrshme që procesi i transformimit administrativ hungarez, të ndahet në dy
periudha, e para karakterizohet nga krijimi i institucioneve kryesore në përputhje me
një sistemin demokratik politik dhe të një sistemin kapitalist social ekonomik, dhe
periudha e dytë kishte për qëllim përmirësimin e metodave të punës dhe proceset në
mënyrë që të rritej efektiviteti dhe efikasiteti i tyre. Madje, mund të thuhet se që nga
mesi i viteve nëntëdhjetë shumica e detyrave të grupit të parë lidhur me transforminin
administrativ ishin plotësuar: struktura e qeverisjes qëndrore dhe ministritë e saj,
korniza ligjore dhe organizative e një sistemi të paanshëm dhe profesional të
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shërbimit civil, institucionet e nivelit qendror dhe lokal që bënë të mundur
funksionimin e një sistemi të përgjegjshëm demokratik të qeverisjes vendore bazuar
në këshillat e zgjedhur etj. ishin të gjitha në rregull. Ndërsa faza e dytë e zhvillimeve
administrative hungareze, i takon fushës konceptuale të modernizimit administrativ
apo modernizimit të reformave.
Shtesë (b):
Duket se shumica e iniciativave të nivelit të qeverisjes qëndror për të futur ose
zgjeruar aplikimin e koncepteve të ndryshme të modelit të MPK apo teknikave të
ndryshme, deri tani, kishin vetëm një efekt anësor. Pavarësisht të gjitha përpjekje, që
tregojë futjen/aplikimin analizës politike ex ante në hartimin e akteve të rëndësishme
ligjore, të mbështetura në Ligjin mbi Ligjvënien, një element i detyrueshëm ky për
hartimin e ligjeve që nga vitit 1988 dhe që u bë pjesë e rëndësishme e programeve të
modernizimit të viteve 1999 dhe 2001, shembujt që tregojnë pikërisht këtë gjë janë
ende të rrallë. Një tjetër shembull tipik i dështimeve të zbatimit është futja së
vlerësimit të performancës dhe të sistemit të pagesa për të gjithë nëpunësit e
shërbimit civil. Ky përbën një detaj për të treguar se masat mbarëkombëtare janë
"zbatuar" brenda një afati tre mujor, pa asnjë lloj ngjashmërie me teknikat e
mëparshme të manaxhimit të korporatave, dhe pa asnjë lloj analize ex ante ose
përgatitjet metodologjike nga ana e atyre që hartuan këto politika. Nuk na habit fakti
se, vlerësimi i performancës është një zbatim krejtësisht formal duke prodhuar vetëm
letra të cilat nuk përdoren dhe nuk lexohen nga askush. Këto dhe të tjerë shembuj,
duket të sugjerojnë se dështimi i nismave të RMP është strukturor në kuptimin se ata
janë të parashikueshme dhe se duhet të ndjekin modele të ngjashme. Madje, këto
dështime janë, që janë shtrirë gjerësisht, varen nga mënyra se si janë hartuar dhe se si
janë përcaktuar këto iniciativa, e cila i takon periudhës para se të niste implementimi.
Prandaj, ato nuk mund të shpjegohen nga moria e "problemeve të implementimit"
(Wildawsky and Pressman 1984), por janë të rrënjosura thellë në proceset e hartimit
të politikave. Siç e përmendëm edhe në paragrafin e mësipërm, iniciativat lidhur me
RMP të ndërmarra gjatë qeverisjes së dytë të Gyurcsány (2006-2008) morën një
rrugë krejtësisht të ndryshme nga nismat e reformave të mëparshme. Gyurcsány, solli
në një brez të ri në administratën publike dhe shërbimin civil. Ata nuk kishin njohuri
"se si funksiononte sistemi", qoftë në teori apo në praktikë. Nga ana tjetër, ata kishin
vizione të tjera me faktin se si mund dhe duheshin ndryshuar elementë të caktuar të
sistemit bazuar tek idetë menaxheriale të koorporatave dhe – teorikisht dhe
praktikisht në të njëjtën kohë. Ky model i iniciativave të RMP (që lidheshin kryesisht
me zvogëlimit e nr të të punësuarve në shtet dhe me manaxhimin e reformave në
shërbimin civil; shih paragrafin e mëparshëm) u plotësua, në kundërshtim me
pothuajse të gjitha përpjekjet e mëparshmetë lidhur me reformat, mbështetjen e
vazhdueshme që buronte pikërisht personalisht nga kryeministri. Është, e pamundur
që në këtë material të jepet një vlerësim paraprak i kësaj fushe si edhe i masave që u
ndërmorën në lidhje me RMP. Megjithatë mund të grupojmë në dy alternativa si më
poshtë:
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Iniciativat e RMP të kabinetit të dytë të Gyurcsány, arritën që të zbatoheshin ose, të paktën, të kishin efekt praktik - në një masë që ka qenë i panjohur më
parë. Kjo është e vërtetë, panvarësisht se si e gjykon dikush balancën
(përfitimeve apo dëmit që sollën) e këtyre ndryshime apo të përhapjes së tyre, që
përcollën RMP. Një nga këto pasoja duket se është edhe "shtylla kurrizore" e
shërbimit civil tradicional hungarez i kryer nga informaliteti dhe rrjetet personale
si edhe nga kultura – përsëri, pa marrë parasysh, nëse ajo konsiderohet si diçka
fisnike apo si diçka të dëmshme - ka qenë, ndoshta edhe një krisje e
pandreqshme.
Shumë nga nismat trajtojnë problemet reale. Megjithatë, duket se dy faktorë të
përgjithshëm e kanë përkeqësuar cilësinë e zbatimit. Së pari, ekspertiza kyçe
vendim-marrësve, si dhe njohuritë (ligjore, organizative, praktike) në kontekstin
se si duheshin zbatuar këto masa, në shumë raste, ishin tepër të kufizuara për të
lejuar një vendim-marrje të cilësisë së lartë dhe, mbi të gjitha, zbatimin efektiv të
tyre. Së dyti, ndërhyrjet në intersat personale dhe interesat e biznesit si edhe
kapaciteti i ulët i kontrolleve ligjore, administrative dhe politike i mbuluan këta
faktorë duke bërë që proçeset aktuale të zhvendoseshin nga objektivat fillestare.
Mungesa e kërkimeve sistematike apo edhe e të dhënave empirike, në të dy shembujt
e mësipërm mbetet më tepër në nivelin impresionist/gazetaresk, të të dhënave gojore
lidhur me politikat e RMP në këto vitet e fundit.
Shetesë (c):
Edhe pse qeveria lokale nuk është në fokusin e këtij investigimi, ia vlen t‗i kushtojmë
një paragraf të shkurtër për këtë temë përderisa pushteti lokal ofron mundësitë për
eksperimentimin e reformave sipas modelit të RMK. Nga fundi i viteve ‘90, një
numër e madhe e qeverisjeve lokale u futën në sistemin ISO dhe, më vonë, në
sistemet e CAF. Një numër i vogël prej tyre eksperimentoi në lidhje me mënyrat e
ndryshme të buxhetimit dhe vlerësimit të performancës/njëlloj si sistemet MBO. Një
faktor i rëndësishëm i ndryshimit vis-à-vis i RMP, në qeverisjen qëndrore lidhet me
faktin se qeverisjet lokale sipas Kushtetutës kanë të drejtë të vendosin për
organizimin dhe funksionimin e tyre, e cila, natyrisht që, nuk është e njëjtë me
organizimin e qeverisjes qendrore.
5. 3 Reforma e arritura aktualisht
Vleresimi i reformave nga pikëpamja e përfitimeve aktuale të tyre sigurisht që është e
veshtirë për të mos thënë e pamundur. Megjithate koncepti i ―reformës së
suksesshme‖ do të thotë, në kontekstin e këtij nën-paragrafi, se i jemi referuar
masave për realizmin e reformave të cilat me sa duket i kanë arritur objektivat e tyre
formale në menyrë të menjëhershme. Në lidhje me fazën e parë të reformave
administrative - e cila është, një synim i reformës institucionale në krijimin e
kushteve paraprake administrative të një sistemi të lire demokratik, politik që operon
në kutimin kapitalist social-ekonomik - kjo ka qënë më pak e suksesshme. Kjo,
sidomos gjatë viteve të para të periudhës së tranzicionit kur Hungaria figuroi si
pararendëse e transformimeve administrative në shume aspekte; për shembull,
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Hungaria ishte e para e cila krijoi një sistemit të qeverisjes lokale ―Europiane‖ në
vitin 1990, ose i ligjit të shërbimit civil në vitin 1992. Rezultatet e reformave të
modelit të MPK në nivelin e qeverisjes qëndrore ishin dhe janë shumë te
diskutueshme. Keto kontradiksione nuk lidhen me efektet e tyre. Në iniciativat e
reformave në nivel qëndror që u implementuan që në mesin e viteve ‘90-të, është e
vështirë të gjesh diçka që të ketë patur të njëjtin efekt (panvarësisht nëse efekti ka
qene pozitiv apo negativ). Janë pikërisht vetem disa efekte anesore ato, të cilat janë të
rëndësishme në disa raste. Këtu, perfshihen:
Sasia e burimeve të harxhuara në fazën e implementimit (për shembull, puna
menaxheriale e harxhuar në administrimin individual të vleresimeve të
performancës, ose sasia e burimeve trajnuese të perdorura për nisjen e
sistemit të ri)
Proçesi akumulativ i diskreditimit të çdo lloj ―reforme‖, e palidhur me
qëllimin e tyre.
Megjithate, vecanerisht në katër vitet e fundit ekzistojnë, perpjekje të vazhdueshme
për të prodhuar rezultate të dukshme në krijimin e nje shërbimi administrative i
përqëndruar tek individi. Në këtë kuptim, idetë e tilla si për shembull one-stopshoping dhe qeverisja elektronike dolën si më të suksesshme. Megjithate, nga ana
tjetër, duket se ndërkohë që eksperimentojmë me modelet e MPK, shpesh edhe
cilësitë e sistemit bazë klasik burokratik jane duke humbur segmente të mëdha të
makinerisë së qeverisë qëndrore; për shembull nuk janë përmbushur detyrerimet e
informimit dhe koordinimit bazë, shpesh strukturat dhe proçeset janë shumë kaotike
dhe anarkiste, duke reflektuar interesa të përkohshme dhe aspirata të ndryshme,
konflikte (mikro) politike dhe, përqëndrim të pushtetit personal akoma ajo që është
më e rëndësishme është fakti se, shpesh edhe linjat bazë dhe mekanizmat e
përgjegjësise burokratike mungojne pothuaj në të gjitha nivelet e sistemit. Në lidhje
me masat e fundit të RMP- të cilat ishin fiksuar që në fillim të programit të kabimetit
të dytë të kryeministrit Gyurcsany (2006) - është shumë herët që të identifilohen
efektet reale të rezultateve të reformave.
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Vitet
1989

1990

Të përgjithshme
•Amendimi i Kushtetutes krijoi
Institucionet politike liberaldemokrate.
Zgjedhjet e para parlamentare:
qeveri e kuoalicionit te
Qendrës së Djathte.

Organizimi

1995

Ligji per Sherbimin Civil, i aplikueshem
per punonjesit e punesuar ne zyrat
administrative te qeverisjes qendrore apo
vendore ( ngritja e nje sherbimi jopartiak
dhe profesional; i pari ne CEEC)
Ligji per Sherbimin Publik ( i aplikueshem
per punonjesit publik qe nuk morren
statusin e punonjesit civil-psh mjeket,
mesuesit, etj)
Zgjedhjet parlamentare: qeveri
e kualicionit Sliberal-Socialist.
―Paketa –Bokros‖: nje seri
reformash radikale – me se
shumti ne baze- qe preken te
gjithe sistemin e nenqeverisjes.

1996

1998

Zgjedhjet parlamentare: qeveri
e kuoalicionit te Qendres se

Financa

Ligji per qeverisjen vendore
( struktura dhe funksionet e QV)
Ligji per statusin ligjor te
ministrave dhe sekretarit te shtetit
(depolitizimi i strukturave te
ministrive)

1992

1994

Personeli

Ligji per Zhvillimin Rajonal (
ngritja e institucioneve dhe
procedurave te politikave te
zhvillimit rajonal).
Fuqizimi i rolit strategjik te zyres
se Kryeministrit brenda qeverise

Ligji per
Banesat
Publike
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Djathte.

qendrore.
Modifikimi i ligjit te Sherbimit Civil: futja
e vleresimit te performances, krijimi i
sherbimit te Senjoreve Civil.
Rritja ( me 50%) e pages se punonjesve
publike ( jo te punonjesve civil)

2001

2002

Zgjedhjet parlamentare: qeveri
e kualicionit Sliberal-Socialist.

2004

Ligji per Procedurat
Administrative Publike.

2006

Zgjedhjet parlamentare:
rizgjidhet qeveria e
kualicionit Sliberal-Socialist.

2007

20072008

Perpjeke per te futur tarifa
sherbimi ne edukimin e larte
dhe kujdesin shendetesor (
perpjekja deshtoi
perfundimisht si rezultat i
referendumit popullor)

Rregullime te reja unifikuese,
legale ne qeverisjen qendrore;
fuqizimi i lidershipit politik ne
ministri.
Politika radikale nga poshte , ne
personelin administrativ (shtrirja e
te cilav enuk eshte akoma
plotesisht e njohur)

Fuqezimi i pozicioneve- ne sistemin baze
te sherbimit civil (e kunderta e karieres) ;
fuqizimi i skemes se lidhjes se pageses me
performancen.
Paraqitja e nje tipi konkurrimi ne hyrjen ne
sistem, shpallje e detyrueshme e konkursit
per pozicionet e reja dhe centralizimi i
funksionit te perzgjedhjes ( jo plotesisht i
kompletuar)

Reformat e Manaxhimit Publik: Kazakistani
Dinazat Kassymova, Colin Knox dhe Meirzhan Mashan

1. Faktorët Social-Ekonomik
Kazakistani, është krijuar si një republikë autonome brënda Federates Ruse në Gusht
të vitit 1920 dhe në Dhjetor të vitit 1936 ai u kthye në Republika Socialiste Sovjetike
e Kazakistanit. Kazakistani e shpalli pavarësinë e tij në 16 Dhjetor të 1991, duke ju
bashkuar Federatës së Shteteve të Pavarura. Vitet pas pavarësisë u dalluan për
reformat e rëndësishme nën ndikimin e monopolit ekonomik dhe politik sovjetik.
Kazakistani, është Republika e dytë Sovjetike për nga madhësia (pas Rusisë), me një
sipërfaqe prej 2.7 milion km2 dhe me një popullsi afërsisht 15.3 milion banorë, që
banojnë në territore të ndryshme të kufirit me Rusinë, Kinën, Kirgistanin,
Uzbekistanin, Turkmenistanin dhe Detin Kaspik (http://www.un.kz/).
Pothuaj 53 për qind e popullsisë janë kazak, 30 per qind janë rus, dhe pjesa tjetër janë
nga vende të tjera, afërsisht 60 për qind e popullsisë është muslimane, ku feja nuk
praktikohet me detyrim dhe ku Islami nuk përbën shumicën e forcës politike të
vendit.
Trashëgimia sovjetike e la Kazakistanin në një gjendje shumë të keqe ekonomike, e
cila u shoqërua me kriza sociale, me një inflacion tepër të lartë dhe me një rënie
drastike të standarteve të jetesës, prandaj ishte vërtet e nevojshme të krijoheshin
kushtet që Kazakistani ta kalonte këtë fazë dhe e vetmja rrugë drejt demokracisë ishte
shkëputja nga Bashkimi Sovjetik. Në Kazakistan nuk ekzistonin as bazat për një
ekonomi të hapur, as pluralizmi partiak dhe as një media apo shoqëria civile e
pavarur. Që prej fitimit të pavarësisë, ka patur një sërë proçesesh për realizimin e
reformave: largimi nga sistemi i kontrollit të mëparshëm sovjetik; ndryshime në
sistemin politik, duke filluar që nga Kushtetuta; si edhe një përmirësim i strukturave
politike që prej referendumit të vitit 1995 dhe Kushtetutës së re me zgjedhjen e
Parlamentit me dy dhoma (Ambasada e Kazakistanit, 2006). Kazakistani po punonte
gjithashtu për modernizimin e kuadrit ligjor dhe standarteve duke patur parasysh se
në një të ardhme të afërt do t‘i bashkohej Organizatës Botërore të Tregëtisë. Për
shembull, shumë nga ligjet e Kazakistanit të cilat rregullonin tregtin e jashtme, u
ndryshuan, ose janë në ndryshim e sipër nga Parlamenti për të arritur në këtë mënyrë
normat e OBT. Në vitin 2010, Kazakistanit i është ofruar drejtimi i OSBE-së. Kjo,
ndikon tek njohja nga ana e ndërkombëtarëve e arritjeve në reformat politike dhe
ekonomike që po zhvillon vendi. Pikërisht në këtë kontekst, ne do të shikojmë edhe
arritjen në fushën e reformave të Manaxhimit publik në Kazakistan.
Kazakistani është në krye të vendeve të Azisë Qëndrore, për sa i takon kushteve
ekonomike. Ai është i pari vend i Federatës të Shteteve të Pavarura i cili ka shënuar
rritje në investime. Ekonomia e Kazakistanit karakterizohet nga një nivel i lartë
rritjeje, një përmirësim i standarteve të jetesës dhe rritje të mirëqënies të popullsisë së
saj përkundrejt situatës së qëndrueshme social–ekonomike (Tabela 1).
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Tabela 1, Kazakistani-treguesit kryesorë ekonomik
Treguesi
Popullsia
PBB (çmimet
korrente)
PBB (çmimet
konstante)
Të ardhuart
kombëtare bruto
Importet e
mallrave dhe
shërbimeve
Eksportet e
mallrave dhe
shërbimeve
Shpenzimet
Qeveritare
Shpenimet e
buxhetore
Të ardhura
buxhetore
Defiçiti buxhetor
(-) ose Tejkalimi
buxhetor (+)
Treguesi i
korrupsionit

Shkalla

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Milion persona

14.90

14.87

14.58

14.87

14.95

15.08

15.09

15.40

15.57

Bilion US$

16.96

18.28

22.14

24.60

30.86

43.15

57.12

81.00

104.85

Bilion US$

33.46

30.89

33.96

35.70

35.43

48.18

54.11

63.13

70.73

Bilion US$

16.35

17.15

21.01

23.51

29.09

40.38

50.94

59.18

78.28

Bilion US$

7.16

10.35

10.17

11.58

14.93

22.54

30.59

23.68

29.91

Bilion US$

6.77

8.98

10.40

11.59

13.27

18.77

25.49

38.76

48.35

Bilion US$

1.95

2.21

2.97

2.86

3.47

5.01

6.41

12.56

17.00

Bilion US$

3.29

4.13

5.00

5.27

6.72

9.46

15.89

17.90

25.32

Bilion US$

3.74

4.05

4.95

5.23

6.87

9.47

15.48

18.54

23.56

Bilion US$

0.46

-0.08

-0.05

-0.04

0.15

0.01

-0.40

0.65

-1.76

0-10 (10= krejtësisht
i pastër; 0= tepër i
korruptuar)

2.30

3.00

2.70

2.30

2.40

2.20

2.60

2.60

2.10

Burimi: http://www.imf.org, Agjenisia e Statistikave të Republikës së Kazakistanit,
http://globalis.edu, www.transparency.org.

Që prej vitit 2000, ekonomia e vendit u rrit me një rritje vjetore mesatare prej 10 për
qind, një ndër vendet me rritjen më të shpejtë në botë dhe në vitin 2006, PBB për
frymë ishte 3440 US$, më tepër se 75 për qind më e lartë se në vitin 2000 (Grafiku
1). Progresi i ekonomisë së Kazakistanit është i lidhur ngushtë me burimet e pasura
të naftës dhe gazit, që ndodhen në perëndim të vendit. Nafta ka qënë dhe vazhdon të
jetë ende faktori kryesor nxitës, për ekonominë e vendit madje në fund të kësaj
dekade pritet që prodhimi i naftës të dyfishohet (në vitin 2015 mendohet të nxirren
3m fuçi në ditë) ku afërsisht 80 për qind e saj eksportohet. Tashmë, nafta nëpërmjet
tubacioneve kalon nga Kazakistani, në Kinë. Kazakistani pothuaj është bërë një ndër
prodhuesit kryesor të gazit natyror – në Kazakistan, ka impiante të kalimit të gazit
natyror përmes Kaspikut, duke furnizuar në këtë mënyrë me gaz natyror, Europën.
Qeveria, ka krijuar kushtet për tërheqjen e sasive të mëdha të investimeve të huaja
direkte (më tepër se 25 bilion US$, që prej pavarësisë) në sektorët e saj të pasur të
energjitikës, nëpërmjet ristrukturimit nga një ekonomi e mbyllur dhe e kontrolluar
drejt ekonomisë së tregut. Banka Botërore, e ka klasifikuar Kazakistanin ndër 20
vendet më atraktive për investime. Kazakistani, ka një sistem bankar të zhvilluar, me
35 banka, ku në 16 prej tyre kanë investuar edhe të huajt. Sistemi bankar ka fituar
besim relativisht të lartë tek popullsia dhe mendohet që të kapë standartet e sistemit
bankar Europian. Në një analizë të Bashkimit Europian theksohet se disa nga faktorët
e suksesit në tranzicionin e ekonomisë së tregut në Kazakistan janë:
Krijimi i një sektori shërbimesh financiare të përparuar (më i përparuari në
vendet e ish Bashkimit Sovjetik).
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Futja e planeve private të pensionit.
Privatizimi i industrisë së energjisë.
Reformat në shërbimin civil (kjo do të jepen më të detajuara).
Decentralizimi për t‘i dhënë autonomi më të madhe qeverisjes vendore në të 14
rajonet administrative1.
Krijimi i fondit kombëtar të prodhimit të naftës i cili grumbulloi më tepër se $5
bilion të ardhura nga nafta (Bashkimi Europian, 2005).
Një vlerësim i Bankës Botërore (2006), thekson se Qeveria e kazakistanit merr
përsipër të gjitha rreziqet e varësisë së saj nga nafta, madje ajo synon të rrisë
konkurencën dhe të diversifikojë ekonominë nëpërmjet forcimit të konkurencës,
klimës së investimeve, burimeve njerëzore, dhe infrastrukturës bazë.
Grafiku 1, Treguesi i rritjes së PBB

Legjenda: Drejtëza tregon – çmimet korrente, shtyllat çmimet konstante 2002.
Burimi: Agjensia e Statistikave të Republikës së Kazakistanit.
Kazakistani, si një ekonomi e vogël me burime të mëdha të naftës dhe mineraleve,
nuk është vetëm një vend tërheqës për investimet në industrinë prodhuese, por ajo e
bën vendin mjaft të ndjeshëm ndaj luhatjeve të çmimeve të produkteve. Duke ecur
me një ritëm të shpejtë në drejtim të zgjerimit të industrive, ndërmarrjet shtetërore
dhe private janë më pak të motivuara për zhvillimin e sektorëve të rinj. Sfida e
Qeverisë së Kazakistanit nuk fokusohet aq shumë tek disponushmëria e burimeve,
sesa në përdorimin e tyre nga ana e publikut dhe në efiçensën dhe efikasitetin e për të
përmirësuar zgjerimin e infrastrukturës, sigurimin e cilësisë në arsim, lëvizjen drejt
një ekonomie bashkëkohore, veçanërisht në zonat rurale dhe nëpërmjet përmirësimit
të dukshëm të treguesve të shëndetësisë. Plotësimi i këtyre sfidave për Kazakistanin,
do të merrte trajtën e programeve afat-gjata për diversifikimin dhe modernizimin e
ekonomisë – Strategjia për Zhvillimin dhe Përmirësimin e Industrisë 2003-2015, me
1

Kazakistani ka 14 rajone dhe 2 qytete të mëdha të cilat janë: Akmola, Aktiubinsk, Almaty,
Atyrau, East Kazakistan, Zhambylskaya, West Kazakhstan, Karaganda, Kustanay, Kzylorda,
Mangistau, Pavlodar, North Kazakistan, South Kazakhstan, Astana City, Almatty City.
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një buxhet prej 260 milion US$ në vit, për implementim e tij. Synimi i kësaj
strategjie është forcimi i kërkimit, përmirësimi teknologjik dhe i prodhimit si edhe
forcimi i kapacitetit, duke kontribuar në këtë mënyrë në rritjen e avantazheve
konkuruese në të ardhmen. Strategjia thekson se burimet minerale do të shterojnë pas
një periudhe kohe, duke rrezikuar në këtë mënyrë zhvillimin e qëndrueshëm të
vendit. Tregu i punës karakterizohet nga një rritje konstante në nivelet e punësimit
dhe reduktimin e shkallës së papunësisë. Numri i të papunëve është ulur nga 690.7
mijë që ishte në vitin 2002, në 639.3 mijë në vitin 2005. Shkalla e papunësisë ra nga
12.8 për qind që ishte në vitin 2000, në 8.1 per qind në vitin 2005 (Grafiku 2).
Grafiku 2, Trendi i papunësisë

Burimi: Agjensia e Statistikave të Republikës së Kazakistanit
Në vitin 2005, të ardhurat mesatare të qytetarëve të Kazakistanit u rritën 3 herë
krahasuar me vitin 2003 (të ardhurat kombëtare bruto për frymë janë 2, 930 US$).
Pensioni minimal arriti në 70 US$ për muaj dhe pensioni mesatar kapi vlerën e 95
US$. Shpenzimet publike të shëndetësisë, shkencës dhe arsimit u rritën ndjeshëm.
Këto rritje lidhen edhe me rritjen e popullsisë, e cila është rritur me 9 për qind që prej
vitit 2001, duke kontribuar në rritjen e imigrimit. Në buxhetin e vitit 2006, Senati dhe
Majilis (dhoma e lartë dhe e ulët e parlamentit) rritën fondin për arsimin me 501
milion US$, për kujdesin shëndetësor me 286 milion US$, ndihmën sociale me 580
milion US$ dhe bujqësinë me 92 milion US$. Në veçanti, sistemi i arsimor, u bë
edhe prioriteti kryesor. Buxheti i shtetit për shpenzimet e arsimit në vitin 2005 ishte
2000 milion US$, gjë e cila synon të rrisë aksesin në arsimin fillor dhe atë 9-vjeçar,
si edhe të trajnimeve në të gjithë sektorët e industrisë. Gjithashtu për ta mbështetur
këtë investim janë marrë masa për zbatimin e masave mbrojtëse sociale, për të
mbështetur studentët dhe familjet e tyre gjatë periudhës së studimeve të tyre. Kjo,
është pjesë e një programi të gjërë reformash i quajtur Fuqizimi iI mëtejshëm i
Reformave Sociale, i sili synon të përmirësojë barazinë sociale nëpërmjet 3 niveleve
të sistemi të sigurimit shoqëror. Madje, në zërin e shpenzimeve publike, shpenzimet
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për ndihmën sociale dhe programet e sigurimit shoqëror janë dyfishuar që prej vitit
2002, nga 1.517 milion US$ në 3.180 milion US$.
2. Sistemi politik
Elementët kyç të sistemit politik të Kazakistanit janë, shteti, partitë politike dhe
shoqëria civile. Kushtetuta e vitit 1995, mundësoi lirinë politike dhe ideologjike, si
edhe sistemin shumëpartiak. Zgjedhjet e fundit (në Shtator/Tetor 2004) për Majilis
(dhomën e ulët të parlamentit), rezultuan me një shumicë prej 77 vendesh të Partisë
Otan, e cila siguroi kështu 42 vende (55 per qind) në Parlament. Duke hequr
deputetët e pavarur (të cilët fituan 18 vende), partitë kryesore të opozitës që ishin
Partia Qytetare dhe Partia Agrare, fituan së bashku 11 vënde. Tre partitë e tjera
(partia Asar, Ak Zhol dhe partia Demokratike e Kazakistanit), ishin shumë pak të
përfaqësuara (respektivisht me 4, 1 dhe 1 vende në parlament). Partia Otan dhe Partia
Asar, u bashkuan në Gusht të vitit 2006, duke ushtruar një përqëndrim të madh të
pushtetit politik. Veprimtaritë e partive politike rregullohen nga ligji ―Për partitë
politike‖.
Kazakistani është republikë presidenciale. Presidenti Nursultan Nazarbayev, një
figurë jashtëzakonisht popullore, u zgjodh me 98 për qind të votave më 1 Dhjetor
1991, dhe në referendumin e vitit 1995 duke qëndruar në këtë post deri në vitin 2000.
Në vjeshtën e vitit 1998, ai shpalli zgjedhjet presidenciale që do të mbaheshin në
Janar të vitit 1999, të cilat do e mbanin në këtë post edhe për një tjetër mandat 7
vjeçar. Në Dhjetor të vitit 2005, Presidenti Nazarbayev u rizgjodh për herë të tretë,
për një periudhë 7-vjeçare duke marrë më tepër se 90 për qind të votave.
Megjithëse zgjedhjet u shoqëruan me komente negative (Keesing, 2005), Organizata
për Siguri dhe Bashkëpunim (OSBE) dhe Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve, i
Qëndrës së Informimit të Kaspikut, e drejtuar nga Lordi Britanik Parkinson, arritën
në përfundimin se ―nëpërmjet kësaj zgjedhjeje, Kazakistani kishte ndërmarrë një hap
të rëndësishëm drejt demokracisë së plotë‖ (Parkinon, 2005). Kushtetuta e parë e
Kazakistanit (1993), nxiti edhe ndarjen e pushteteve midis pushtetit legjislativ,
pushtetit ekzekutiv dhe gjyqësorit me në krye Presidentin, i cili përcaktonte edhe
prioritetet e politikës kombëtare. Presidenti është Kreu i Shtetit, i cili emëron
Kryeministrin (aktualisht kryeministri vendit është Z.Karim Massinov, që prej
Janarit të 2007) i cili është miratuar nga Parlamenti. Parlamenti me dy dhomat e tij,
është organi më i lartë ligjvënës dhe përbëhet nga Senati (39 vende) dhe Majilis (77
vende). 7 senatorë janë emëruar nga Presidenti; anëtarët e tjerë janë zgjedhur, 2 nga
çdo 14 rajonet, kryeqyteti Astana, dhe qyteti i Almaty. 10 anëtarët e Majilis janë
zgjedhur nga lista emërore e partive fituese në zgjedhje. Zgjedhjet për Dhomën e
Ulët, u kryen me votim të hapur, ndërsa zgjedhjet për në Senat u kryen nëpërmjet
votimit të fshehtë. Kur Presidenti Nazarbayev mblodhi Kabinetin e tij të ri në janar të
vitit 2006, pas rizgjedhjes së tij si president në zgjedhjet presidenciale (Dhjetor
2005), ai përcaktoi edhe prioritetet administrative. Ai, bëri të ditur se para së gjithash
duhej përmirësuar ekonomia e vendit; së dyti të nxitej zhvillimi ekonomik; dhe së
treti, të zhvilloheshin dhe përmirësoheshin politikat sociale të cilat do të mbronin dhe
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ndihmonin shtesat më të ndjeshme të shoqërisë, dhe në të njëjtën kohë do të
mbështetej zhvillimi ekonomik.
Madje, Parlamenti bëri thirrje për zhvillimin e një proçesi lidhur me reformat
demokratike. Komisioni i Reformave Demokratike, i përbërë nga përfaqësues të
shoqërisë civile dhe politikanë dhe i kryesuar nga Presidenti, e nisi punën me një
axhend të caktuar refomash – Programi Kombëtar i Reformave Demokratike 20062011. Programi do të zbatohej në dy faza. Ai do të forconte sistemin e kontrolleve
dhe balancës midis niveleve të ndryshme të qeverisjes; do të nxiste decentralizimin;
do të siguronte transparencën e të gjitha organeve administrative; do të rriste numrin
e institucioneve të zgjedhura dhe do të përmirësonte sistemin zgjedhor. Tashmë
zgjedhjet ishin zhvilluar në të gjitha rajonet prandaj u planifikuan edhe më tepër
reforma për rishpërndarjen e funksioneve ekonomike dhe ekzekutive. Reformat
administrative vazhduan edhe me rishpërndarjen e detyrave përgjatë sistemit
qeverisës me shumë nivele. Të gjitha ndryshimet e bëra, përfshinë më shumë se 130
akte ligjore. Reformat u fokusuan në përmirësimin e legjislacionit kombëtar dhe
sigurimin e bashkëpunimit të ngushtë midis institucioneve dhe qytetarëve. Në
përgjithësi, modernizimi politik, është edhe thelbi i legjitimitetit të shtetit. Përveç
axhendës së reformave në politikën e brendëshme, Kazakistani është edhe një aktor
aktiv në çështjet ndërkombëtare. Falë pozitës së tij gjeopolitike, Nazarbayer kishte
deklaruar se vendi do të orinetohej njëherësh edhe drejt Lindjes edhe drejt
Perëndimit. Ai mbështeti idenë e Euroazisë2 dhe kështu Kazakistani ju bashkua
OSBE-së, Kombeve të Bashkuara si edhe Bankës Europiane për Zhvillim dhe
Rindërtim. Kazakistani, është gjithashtu një anëtar aktiv i Organizatës së
Bashkëpunimit me Shangain dhe Organizatës për Bashkëpunim të Azisë Qëndrore.
Nën rolin e Kreut të Shtetit, në fjalimin e vitit 2005, Presidenti Nazarbayev theksoi
vazhdimësinë e politikave të jashtme të Kazakistanit si ―politika aktive, shumë
palëshe dhe të ekuilibruara‖, duke i dhënë prioritet mardhënieve me Rusinë, Kinën,
SHBA, dhe BE (Zyra e Federatës, 2005). Në një fjalim të mëvonshëm (2006),
Presidenti Nazarbayev përcaktoi 7 prioritete në mënyrë që Kazakistani të bënte pjesë
në 50 vendet më konkuruese, në dekadën e dytë të shekullit të 21-të. Kjo do të thoshte
modernizim dhe diversifikim ekonomik, përmirësim të sistemit arsimor dhe
programeve sociale, si dhe politika të forta të sigurisë kombëtare, në bashkëpunim
me superfuqitë botërore. Kazakistani po punon shumë edhe me institucionet
financiare ndërkombëtare siç janë Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar,
Banka Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim, Banka Aziatike për Zhvillim, si edhe
Banka Islamike për Zhvillim, për të zbatuar reformat e ekonomisë së tregut dhe për të
përmirësuar strukturat përkatëse. BE ka ndikuar veçanërisht në Kazakistan në
reformat e administrimit publik. Për shembull, kanë qënë të sukseshme mbështetjet e
BE-së për programet në fushat e pagesave në sektorin shtetëror, përfshirjen e
reformave buxhetore, dhe përmirësimin e standarteve të shërbimit publik.
2

Komuniteti Ekonomik Euroaziatik u krijua në 2002 dhe përbëhej nga Rusia, Ukrahina,
Bjellorusia, Republika e Kirgistanit, Kazakistani dhe Taxhikistani.
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3. Administrimi publik/reformat lidhur me memaxhimin
Në këtë pjesë, ne do të shpjegojmë shkurtimisht aspektet kryesore të axhendës së
reformës, përfshirë masat kryesore, implementimin e proçesit, dhe vlerësimin e
rezultateve të përkohëshme.
3.1 Përgatitja e Reformës dhe impementimi i saj: çështjet dhe aktorët kryesorë
Reformat e drejtuara nga elita nga lart -poshtë
Kazakistani, si një Republikë Presidenciale, është shembulli i vendim-marrjes së
elites. Plogështia politike e popullsisë e Kazakistanit mundet, që pjesërisht ta çojë
vendin të bëjë hapa prapa drejt eksperiencave të këqija, si ato të fundit të viteve
1980/dhe fillimit të viteve ‘90. Ekonomia e Kazakistanit, vuante ndjeshëm nga
efektet deformuese të kolapsit të Bashkimit Sovjetik. Kjo gjë u dallua më qartë gjatë
krizave finaciare Ruse në 1998/1999, e cila uli çmimet e mallrave dhe përkeqësoi
prodhimin e drithrave. Që prej vitit 2000, rritja e ndjeshme e ekonomisë së
Kazakistanit u arrit si rezultat i drejtimit nga Presidenti, nëpërmjet reduktimit të
aktivitetit politik duke filluar që nga organizatat bazë, dhe duke vënë në plan të parë
kryesisht inisiativat politike dhe ekonomike, duke konsoliduar në këtë mënyrë
fuqizimin e ekonomisë, vendim-marrjen dhe përqëndrimin e pushtetit. Ambasada e
Kazakistanit (2006) ngrinte zërin se reformat politike ishin nënvlerësuar duke e
transformuar rolin e elitës politike në marrjen e masave siç ishin: një shtim të rolit të
Parlamentit, forcimin e partive politike dhe shoqërisë civile, krijimin e një media të
lirë, më shumë drejtësi dhe transparencë ligjore, dhe fuqizimin e qeverisjes vendore.
Si rrjedhim, ata pretendonin, se ekziston një mundësi për zgjerimin e bazës së
vendim-marrjes dhe se i vetmi problem real është shpejtësia me të cilën duhet të
implementohen këto reforma.
Korrupsioni
Kazakistani, është renditur në vendin e 107-të (nga 158 vende), në Indeksin për
Perceptimin e Korrupsionit, i bërë nga Transparency Internacional (CPI, 2005), me
një rezultat prej 2,6 (10 = krejtësisht të pakorruptuar dhe 0 = tepër të korrupruar). Ky
tregues lidhet me perceptimin e shkallës së korrupsionit siç shihet nga njerëzit e
biznesit dhe dhe analistët e vendit. Në periudhën 2004-2005 indeksi i korrupsionit
tregon një përmirësim të pozicionit (nga 2,2 në 2,6) sipas zyrtarëve të Kazakistanit, të
cilët mendojnë se ky përmirësim është rrjedhojë e funksionimit të Ligjit (Lufta
Kundër Korrupsionit, 1998), në të njëjtë linjë është edhe raporti i UNDP (Programi
për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara) i vitit 2004, i cili shprehet se Kazakistani, ka
bërë ―progres të dukshëm gjatë dekadës së fundit në transformimin e ekonomisë dhe
sistemit të tij politik‖. Raporti vazhdon më tej se ―formimi i qeverisjes demokratike,
e cila ka qënë njëkohësisht e paanshme dhe efektive, ka qënë një ndër elementët më
të vështirë dhe që ka zgjatur më tepër në periudhën e tranzicionit të Kazakistanit drejt
demokracisë dhe ekonomisë së tregut‖ (UNDP, 2004: 28). Kazakistani, krijoi një
bazë ligjore anti-korrupsion, madje ishte vendi i parë ndër Shtetet e Pavaruara të
Federatës, që miratoi një ligj për Luftën Kundër Korrupsionit. Amendamentet e
mëvonshme çuan në ratifikimin e një kodi të etikës, për nëpunësit e shërbimit civil
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dhe një program qeverisës për luftën kundër korrupsionit (2005-2010), madje, u
krijua edhe një agjensi e posaçme shtetërore (policia financiare) për të ndaluar krimin
ekonomik dhe korrupsionin, duke punuar përkrah këshillave të disiplinës, të cilët
monitoronin veprimtaritë e gjithë nëpunësve civil në të gjitha rajonet. Një tjetër hap
që u ndërmorr në luftën kundër korrupsionit, ishte edhe rritja e vazhdueshme e nivelit
të pagave për nëpunësit civil, për të parandaluar nevojën për shpërdorimin e detyrës.
Në takimin e nivelit të lartë të Këshillit të Sigurisë (Qershor 2006), Presidenti
shkarkoi nga detyra disa zyrtarë të lartë për përfshirjen e tyre në afera korruptive dhe
krijoi një departament të brendëshëm antikorrupsion. Gjithashtu, hapa të rëndësishëm
u ndërmorrën edhe në luftën kundër korrupsionit brënda sektorit shtetëror, përfshirë
këtu masat disiplinore të publikuara gjerësisht, si edhe ―ndëshkimet‖ e zyrtarëve.
Veprimet e mundëshme: motivimi i qytetarëve dhe i shoqërisë civile për të vepruar
Shembulli më bindës për një mundësi apo ndonjë veprimtari spontane, që ndikoi në
proçesin e vendim-marrjes në Kazakistan do të lidhej me një çështje shumë të
diskutueshme, si ajo e testimit bërthamor. Shkurtimisht, pas pavarësisë, populli i
Kazakistanit u ballafaqua me një zgjedhje jo të këndëshme. Nga njëra, anë duhet të
vazhdohej me programin testimit bërthamor i cili kishte shkaktuar dëme të mëdha
mjedisore në vend të cilat kishin pasoja afat-gjata tepër të dëmshme për shëndetin
por, qëndrimi status quo ishte një ndër përfitimet kryesore ekonomike, jo vetëm për
periudhën kur vendi ishte në reçension ekonomik. Më e rëndësishme, ishte mbajtja e
një kapaciteti bërthamor, i cili shumë mirë mund ta vendoste Kazakistanin në një
pozicion më të avantazhuar krahasuar me vendet e tjera të zhvilluara, disa prej të
cilave gjendeshin në treg pikërisht për mundësitë që ato siguronin. Nga ana tjetër,
Kazakistani mund të zgjidhte që të ndalonte testimin bërthamor dhe të injoronte
avantazhet ekonomike që vijonin. Një zhvillim i papritur erdhi në formën e një
lëvizje masive anti-bërthamore në Nevada-Semipalatinsk, e cila kishte kundërshtuar
vazhdimin e këtij testimi. Kjo lëvizje u shfaq spontanisht dhe, për herë të parë arriti
të mobilizojë të gjithë shoqërinë civile. Më e rëndësishme për Kazakistanin ishte
fakti se, ky kundërshtim i opozitës ndaj testit bërthamor simbolizonte forcimin e
pavarësisë së vendit si edhe potencialin e shoqërisë civile për të ndikuar në një
vendimmarrje politike kaq të rëndësishëm për gjithë vendin. Testi bërthamor u
ndërpre, madje kjo lajmëroi edhe fillimin e lëvizjeve të OJF-ve në Kazakistan.
Shoqëria civile vazhdoi që të ndikonte në proçeset e vendim marrjes politike si edhe
në reformat social-ekonomike të vendit cilat po zhvilloheshin ngadalë. Edhe pse
Kazakistani ishte dëshmitar për rritjen e numrit të partive politike, lëvizjeve politike
dhe atyre civile, ende mungonte angazhimi politik. Pakënaqësia e qytetarëve lidhur
me shërbimet publike dhe rritjen e nivelit të besimin nuk ishin burimi kryesor i
reformane të administrimit publik në Kazakistan. Kishte disa grupe interesi si për
shembull, Këshilli i Sipërmarrësve dhe Këshilli i Investitorëve të Huaj, të cilët
ushtronin veprimtarinë e tyre si një organ këshillues pranë Presidentit nëpërmjet
ndikimin e tyre mbi politikat social – ekonomike të vendit dhe në disa çështje të
rëndësishme të Manaxhimit publik. Madje, media kishte publikuar raste të
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korrupsionit dhe të abuzimeve apo të keqManaxhimeve në sektorin publik, i cili
udhëhiqte edhe reformat.
Idetë e reja për Manaxhimin publik
Manaxhimi i ri publik nuk ka pasur asnjëherë një axhendë të veçantë, për reformën
në Kazakistan. Megjithatë, disa ide të reja lidhur me Manaxhimin, mekanizma dhe
instrumenta (siç janë paraqitja e stukturave one-stop-shop, reduktimi i numrit të të
punësuarve, privatizimi, bashkëpunimi shtet-privat, etj) ishin ose më mirë do t‘i
bashkangjiten sistemit kombëtar administrativ, ashtu siç përshkruhen më poshtë.
Meqë, reformat janë ende në fazat e para të tyre, edhe sukseset lidhur me
imlementimit e tyre duhen parë në këtë këndvështrim.
Faktorët e jashtëm
Kazakistani, që prej pavarësisë, e ka zëvendësuar tregëtinë me ish Bashkimi Sovjetik
me atë drejt partnerëve të tjerë si BE, Svicra, Shtetet e Bashkuara, Turqia, Korea e
Jugut dhe Kina. Kazakistani ka më shumë se 70 ambasada, zyra diplomatike dhe
konsullata jashtë vendit dhe mban mardhënie të mira me fqinjët e tij Rusinë dhe
Kinënën. Gjithashtu, Kazakistani ka zhvilluar mardhënie reciproke strategjike me
SHBA-të dhe bashkëpunon me shumë vende të Europës. Duke patur parasysh
qëllimin e Presidentit, për të qënë një ndër 50 vendet më konkuruese në botë brenda
10 viteve, Kazakistani duket se po ruan një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm duke
fituar akses në OBT, përkundrejt përfitimeve për vendin. Gjithashtu, Kazakistani ka
luajtur një rol aktiv në sigurimin e stabilitetit në rajon, nxitjen integrimit ekonomik
në Azinë Qëndrore dhe në krijimin e një tregu dinamik për vendet përreth Detit
Balltik dhe Detit të Zi. Presidenti ka luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e
strukturave rajonale, siç janë ato me Komunitetin Ekonomik Euroaziatik,
konferencën mbi Ndërveprimin dhe Masat për krijimin e besimit në Azi, si dhe me
Organizatën e Bashkëpunimit me Shangain. Presidenti Nazarbayev shprehu qartë
dëshirën për ta parë vendin e tij anëtarë të BE-së si edhe ti jepej mundësia që të
vepronte si një shtet kryesor duke mbështetur mardhëniet BE-Azi Qëndrore por,
padyshim edhe bashkëpunimin rajonal.
3.2 Reforma në administrimin publik: përmban
Modernizimi i qeverisjes ka qënë një ndër elementët bazë për të reformuar edhe më
shumë proçeset politike. Qëllimet e axhendës së reformës në sektorin publik, të
parashikuara për një periudhë afat-gjatë, janë paraqitur edhe në strategjinë zyrtare për
zhvillimin të titulluar Kazakistani 20303, që përfshin qëllimet kryesore të paraqitura
më poshtë, të cilat janë më të specifikuara në dokumentat përkatës:
Të rrisë efektivitetin e punës kolektive të qeverisë si një organ shtetëror si dhe
punën individuale nëpërmjet aktivitetit të ministrave.
Të implementohet teknologjia bashkëkohore e informacionit dhe të eleminohet
burokracia në organet shtetërore.
3

Strategjia afat-gjatë: Kazakistani 2030: E ardhmja, Siguria dhe Përmirësimi i Mirëqënies për
të gjithë shtetasite e Kazakistanit (1997).Kjo paraqet direktivat politike për zhvillimin
ekonomik.

Reformat e Manaxhimit Publik në Evropën Qendrore dhe Lindore

134

Të krijohet një strukture efektive dhe optimale në organet shtetërore.
Të kufizohen ndërhyrjet shtetërore në ekonomi.
Por, duhet të kemi paraysh se këto objektiva të ndara në kategori, nuk janë shumë të
detajuara në lidhje me implementimin e reformës.
Përmirësimi i efektivitetit
Gjëja më e rëndësishme në lidhje me përmirësimin e efektivitetit në sektorin
shtetëror në Kazakistan, është roli që ka luajtur shoqëria civile së bashku me
riorganizimin e ministrive. Nëpunësve civil do tu kërkohet të përmirësojnë cilësinë e
shërbimeve publike dhe të rrisin njohuritë e tyre profesionale, në mënyrë që të
sigurohet një sistem i ri i përshkrimit të vendit të punës, i cili lidhet edhe me nivelet e
pagesave dhe përfitimeve më të mëdha sociale për të punësuarit në sektorin shtetëror.
Masat lidhur me produktivitetin dhe efektivitetin për të përftuar shërbimet nga
nëpunësit civil, u implementuan që prej vitit 2007. Gjithashtu, për tu përshtatur me
reformën duhej bërë edhe unifikimi i pagesave për të punësuarit në sektorin shtetëror.
Por, të gjitha këto kërkonin një ndryshim në mentalitetin e zyrtarëve shtetërorë dhe
një orientim drejt individit. Kalimi nga sistemi i mëparshëm i shërbimeve publike, ku
korrupsioni dhe mungesa e shërbimeve ishin të zakonshme, në një sektor shtetëror të
orientuar ndaj individit sigurisht që nuk ishte i lehtë por, megjithatë premisat ishin
pozitive. Për shembull, standartet e shërbimeve u përmirësuan (me ndihmën e
PNUD-it dhe Komisionit Europian) së bashku me të drejtat e individit të cilat
përcaktonin se çfarë pritej nga shpërndarja e shërbimeve publike, përfshirë këtu edhe
reagimin nga eksperienca e tyre si përftues. Gjithashtu duhej përshtatur edhe cilësia e
standarteve të sektorit privat që lidheshin me shërbimet publike (ISO 9000Organizata Ndërkombëtare e Standartizimit). Këto standarte duhet të zbatoheshin në
ato fusha, të cilat ishin kritikuar më tepër nga qytetarët në të kaluarën dhe që kishin
favorizuar korrupsionin, siç ishin dokumentat e liçensimit, rregjistrimi i veprimtarive
ekonomike dhe shpërndarja e programeve shtetërore. Në vitin 2005, hyri për herë të
parë edhe titulli i nderit për nëpunësit civil, i cili kërkonte plotësimin e disa
standarteve etike dhe proçedurat e shkeljet disiplinore për ata zyrtarë që ishin të
korruptuar. Qeveria krijoi gjithashtu edhe Agjensinë për të Luftuar Krimet
Ekonomike dhe Korrupsionin. Në mënyrë që nëpunësit civil të ndihmoin në
përmirësimin e shërbimeve publike, ata duhet të kryenin trajnime të reja ose të
ritrajnoheshin. Brënda Akademisë së Administrimit Publik në Astana, do të hapej
Shkolla Kombëtare e Manaxhimit, duke tërhequr partnerë ndërkombëtarë dhe duke
vendosur standarte cilësore, në mënyrë që të trajnonte nëpunësit civil në përputhje
me reformat bashkëkohore të Manaxhimit publik. Gjithashtu, një numër gjithnjë në
rritje i nëpunësve civil ndërmorën udhëtime studimore dhe kurse në sektorët publik
Europian dhe Amerikan.
Teknologjia Bashkëkohore e Informacionit dhe eleminimi i burokracisë
Qeveria paraqiti programin e Qeverisjes Elektronike në Republikën e Kazakistanit
për periudhën 2005-2007, e cila do t‘u siguronte qytetarëve dhe organizatave të
ndryshme akses të shpejtë lidhur me shërbimet publike që kryhen on-line. Kjo gjë,
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përfshinte krijimin e një rrjeti të qëndrave shtetërore elektronike në të cilat do të
trajnoheshin punonjësit që do të mbështesnin sigurimin e këtyre shërbimeve. Ky ishte
një hap i domosdoshëm sepse numri i personave që kishin akses në internet, në
Kazakistan ishte ende i vogël (numri i tyre llogaritej të ishte vetëm 450 000 ose 3 për
qind e popullsisë).
Buxheti i shtetit akordoi afërsisht 400 milion US$, për implementimin e këtij
programi. Shumica e ministrive tashmë kanë faqen e tyre të internetit me
informacionin përkatës i cili përmban rolin/funksionet e tyre, madje ofrojnë një sasi
të caktuar shërbimesh elektronike për publikun. Shembuj të këtyre shërbimeve–
elektronike janë: plotësimi i detyrimeve të taksave dhe kryerja e pagesave, pensionet,
rregjistrimi i pronës, dhe formimi i bizneseve. Për të plotësuar këto zhvillime, në
qytetet Almaty dhe Astana u hapën edhe 4 qëndra të rregjistrimit të bizneseve (onestop-shops), duke ju ofruar qytetarëve akses në një pjesë të konsiderueshme të
ministrive, duke treguar se roli i tyre ishte jo vetëm popullor por, edhe efektiv. Këto
qëndra siguronin më tepër se 50 shërbime publike në një lokalitet përfshirë këtu:
çështjen e kartave të identitetit, çertifikatat e gjendjes civile, vërtetimet për
tatimpaguesit, dhe rregjistrimin e pronësisë së tokës.
Teknologjia e Informacionit u përdor jo vetëm për të përmirësuar shërbimet ndaj
publikut por, edhe për të rritur aktivitetin e brendshëm të qeverisjes. Në Janar të
2007, qyteti i Stanas u bë ―qyteti pilot elektronik‖ duke lidhur drejtpërdrejt
administratën, departamentet dhe shërbimet e tij, me ato të Akims. Kjo gjë do të
përmirësonte punën ndërmjet agjensive dhe përfundimisht i bënte më koherente
shërbimet publike në të gjitha nivelet e qeverisjes. Njëra nga arsyet për
implementimin e qeverisjes elektronike ishte gjithashtu edhe thjeshtimi i
bashkëpunimit ndërmjet organeve shtetërore dhe publikut. Nga ana tjetër, kjo
mundëson që të dallohet qartë korrupsioni dhe kriminaliteti tek zyrtarët - duke
reduktuar kontaktet e drejtpërdrejta personale të cilat do të ulin mundësitë për
praktika korruptive.
Strukturat administrative optimale dhe efektive
Paralelisht me zhvillimet e tjera, strukturat administrative të qeverisjes filluan të
përmirësoheshin në të dyja nivelet, qëndror dhe lokal njëkohësisht. Tashmë roli i
pushtetit vendor po forcohej (Akims) nëpërmjet delegimit të funksioneve nga
pushteti qëndror. Gjithashtu po përhapej gjerësisht mbikqyrja e veprimtarive të
autoriteteve vendore. Të gjitha autoritetet lokale duhet të raportonin çdo vit për
punën e tyre tek zgjedhësit e zones së tyre elektorale. Transferimi i pushtetit nga
qëndra drejt nivelit vendor kërkonte zgjedhjen e autoriteteve lokale si një si një hap i
rëndësishëm në forcimin e parimeve themelore demokratike të republikës. Po
hartohej kuadri i ri ligjor për Vet Qeverisjen Vendore, i cili do të rriste kompetencat
dhe përgjegjësitë e qeverisë vendore dhe njëkohësisht do të përcaktonte edhe
marëdhëniet midis organeve shtetërore. Këto ndryshime treguan se qeveria qëndrore
kishte më tepër rol rregullator duke përcaktuar edhe strukturën politike nëpërmjet
funksioneve të decentralizimit të organeve ekzekutive. Për këtë qëllim, vazhdon ende
procesi i racionalizimit të ministrive, në mënyrë që të sigurohet një shpërndarje
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racionale e funksioneve dhe të eleminohet dublimi i shërbimeve në organet qëndrore
dhe ato vendore. Kjo synon reduktimin e burokracisë dhe rritjen e cilësisë të
Manaxhimit në proçeset e vendim-marrjes. Gjithashtu duhej reduktuar ndjeshëm
edhe numri i të punësuarve me karakter politik në sektorin shtetëror. Në të ardhmen,
autoritetet lokale dhe departamentet territoriale të organeve qëndrore ekzekutive do
të luajnë një rol edhe më të madh në shpërndarjen e shërbimeve publike. Kazakistani
po përshtat përvojën ndërkombëtare në hartimin dhe zhvillimin e Manaxhimit
strategjik në sektorin shtetëror, me idenë që të miratojë apo të përshatasë mësimet e
nxjerra nga rrethanat e krijuara.
Kufizimi i ndërhyrjeve shtetërore
Në Kazakistan po rishikohet roli që luan shteti në sigurimin e shërbimeve.
Bashkëpunimi shtet-privat po shikohet si një ndër mekanizmat e mundshëm nga ana
e shtetit por, edhe si një potencial për OJF-të i drjetpërdrejtë, apo nëpërmjet
bashkëpunimit, duke ditur se tashmë shpërndarja e shërbimeve publike ka një rritje të
ndjeshme. Madje, po mendohet, duke ju referuar edhe eksperiencës ndërkombëtare,
se roli dhe Manaxhimi strategjik i ndërmarrjeve shtetërore ka rëndësi strategjike për
ekonominë e Kazakistanit. Qëllimi është të reduktojë përfshirjen e shtetit në
veprimtaritë të cilat mund të sigurohen brënda mjedisit konkurues të sektorit privat.
Shembujt aktual të privatizimit, paraprijnë funksionet shtetërore që përfshijnë
ndërmarrjet e ndihmës mjekësore, qëndrat e kujdesit shëndetësor dhe transportin
mjekësor. Autoriteteve rajonale u është kërkuar të krijojnë më tepër se 800 vende
pune në ndërmarrjet lokave në pronësi të shtetit nëpërmjet konkurimit. Synimi, është
zhveshja e shtetit nga disa funksione të cilat kryhen më mirë nga sektori privat.
3.3 Rezultatet paraprake të reformës
Megjithëse axhenda për reformën e Manaxhimit publik në Kazakistan kishte arritur
të kryente ndryshimet e nevojshme për të modernizuar qeverisjen, mbetej akoma
pune për të bërë. Në vend, po dukeshin shenjat e para inkurajuese të progresit të
paraqituara si më poshtë:
Burokracia shtetërore ishte kufizuar dhe vëmendja ishte përqëndruar tek përhapja
e shërbimeve (në bashkëpunim me qeverinë).
Po bëhej rishikim i sistemit të pagesave dhe i përformancës së nëpunësve civil të
cilët po shkonin drejt standartizimit të rezultateve dhe të cilësisë së shërbimeve.
Zhvillimet e mësipërme arrihen me përshatjen e standarteve cilësore të sektorit
privat (ISO).
Po rishikohet përformanca e organeve shtetërore në mënyrë që të përmirësohet
përgjegjësia publike.
Po merren masa për zbulimin dhe ndëshkimin e zyrtarëve të shtetit, të cilët
përfshihen në korrupsion.
Kazakistani, bëri një rrugë të gjatë në një periudhë relativisht të shkurtër. Reformat
ekonomike ishin edhe prioriteti kryesor, madje u bënë përmirësime të duksme në
standartet e jetesës së popullsisë si rezultat i performances së mirë makro-ekonomike
që prej vitit 2000 e në vazhdim. Popullsia e Kazakistanit pati një besim të patundur
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tek Presidenti i vendit. Ata ishin të përgatitur, për të çuar më tej reformat
demokratike që do t‘i bënin standartet e tyre të jetesës më të mira dhe më të
qëndrueshme si edhe për të bërë ndryshime në të ardhmen edhe në sektorin
administrativ. Reforma e Manaxhimit administrativ, është një nga elememtët më
domethënës lidhur me ndryshimet politike. Reformat e sektorit publik, tashmë shihen
si reforma kryesore lidhur me strategjinë afatgjatë të Kazakistanit që zgjat deri në
vitin 2030, e cila është miratuar edhe nga Presidenti. Meqënëse Presidenti,
simbolizon edhe elitën në proçesin e vendim-marrjes dhe ligjet shihen si një forcë
lëvizëse për reformat, atëherë edhe reforma në sekton shtetëror do të ecë përpara.
Larbi dhe Bangura (2006), argumentonin se implementimi i reformave në sektorin
shtetëror ishin tepër të politizuara sepse ato ritheksonin mardhëniet e forta ndërmjet
shtetit dhe shoqërisë, midis politikanëve dhe burokratëve, midis sipërmarrësve dhe
konsumatorëve dhe së fundi midis organizatave të ndryshme. Reformat e
Manaxhimit publik në Kazakistan treguan se lëvizjet drejt zgjerimit të bazës së elites
në proçesin e vendim-marrjes, u arritën nëpërmjet krijimit të organeve të reja
konsultative dhe një fuqizimi të ndjeshëm nga baza drejt niveleve më të larta.
Zvogëlimi i numrit të nëpunësve civil politik, tregon qartë një profesionalizëm më të
madh në sektorin publik dhe një stabilitet afat-gjatë në ofrimin e këshillave të
pavaruara për ministrat. Gjithashtu, pati edhe një përmirësim të dukshëm lidhur me
orinetimin ndaj individit, i ngjashëm me Manaxhimin e ri publik, si edhe të
ndryshimeve në sjelljen ndërmjet sipërmarrësve dhe të drejtave të konsumatorëve
apo dhe performances së standarteve. Në nivelet e qeverisjes qëndrore dhe lokale,
organet shtetërore tashmë kishin ndryshuar duke i bërë ato më racionale në lidhje me
funksionet e tyre, duke eleminuar kështu dublimin e tyre. Me pak fjalë, reformat në
sektorit publik po ecnin me hapin e reformave ekonomike. Cilësia e shërbimeve
publike dukej se ishte një ndër elementët kryesorë në përmirësimin e standarteve të
jetesës për popullsinë e vendit. Rëndësia e domosdoshmërisë së ndryshimeve, do të
kërkojë hapa të mëdha jo vetëm në ritmin por njëkohësisht, edhe në përmbajtjen e
reformave. Duket qartë se Kazakistani ka përkrahur reformat në sektorin publik, të
cilat nga ana e tyre kërkojnë ritëm më të shpejtë në implementimin e tyre. Reformat e
Manaxhimit publik në Kazakistan, mund të përmblidhen si reforma me drejtim nga
lart-poshtë, të mbështetura nga një zhvillim i qëndrueshëm ekonomik dhe nga një
sistem administrativ i gatshëm për të ndryshuar.
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Periu
dha

Çështjet kryesore

Organizimi

Personeli

Financa

1991 –
1995

Zgjedhjet e para
Presidenciale të Republikës
së Kazakistanit.Nursultan Nazarbayev u
zgjodh Presidenti dhe Kreu i Shtetit
(1991).
Shpallja e
Panvarësisë së Republikës së
Kazakistanit –kthesa e zhvillimit të
Kazakistanit – dokumenti politik, ligjor
dhe ideologjik (1991).
Kazakistani u bë
anëtar i OSBE, Kombeve të
Bashkuara (1992).
Kushtetuta e parë e
Kazakistanit u miratua në
(1993).Kushtetuta krijoi Komisionin e
Lartë si organin legjislativ të vendit.
Kazakistani u bë
pjesë e NATO-s (1994).
U miratua
Kushtetuta e re e
Kazakistanit (1995).Kjo kushtetutë
përcaktonte Parlamentin si organin
legjislativ përgjegjës i cili kujdesej për
legjislacionin.
U miratuan ligjet e
mëposhtëme: Ligji për
Presidentin e Republikës, Ligji për
Parlamentin e Republikës së
Kazakistanit, Ligji për Qeverinë e

Republika Socialiste
Sovjetike e Kazakistanit u quajt
Republika e Kazakistanit (1991).
Ligji Kushtetues i
Pavarësisë së Republikës së
Kazakistanit u miratua nga Komisioni
i Lartë (1991) i cili miratoi edhe
ndarjen e pushteteve (pushtetit
ekzekutiv, legjislativ dhe ai gjyqësor).
Programi i parë i
privatizimit (1991-1992).
Ligji për Organizimin
Administrativ dhe Territorial të
Republikës së Kazakistanit u miratua
për të siguruar bashkëveprim
ndërmjet niveleve të qeverisjes.
Organizimi administrativ dhe
territorial është në të njëjtën linjë me
Kushtetutën e vendit (1993).
Hapi i dytë i privatizimit
me pjesmarrjen e Bankës Botërore
(1993). Ndarja e pasurisë shtetërore u
reduktua në 20 %.
Komisioni i Shtetit për
Mbështetjen e Bisnesit (1994) krijoi
kushtet për zhvillimin e ndërmarrjeve
private.

Presidenti shpalli se
aktivizimi politik dhe përfshirja në
organizatat e shoqërisë civile ishte e
ndaluar Zyrave të Prokurorisë, sigurisë
së shtetit, punët e brendëshme,
drejtësisë, arbitrazhit të shtetit,
gjykatat dhe doganat. (1991).
Komiteti i
Komisionit të Lartë garantonte
stabilitet politik dhe demokraci për
grupet etnike dhe besimet fetare
(1992).
U krijuan:
Komiteti për: Kontrollin Finaciar
Shtetëror; dhe Zyrën Qëndrore për
Luftën e Krimit të Organizuar dhe
Korrupsionin (1992).
Me dekret të
Presidentit u krijua komisioni për
parandalimin e korrupsionit,
rryshfeteve dhe veprimtarive të tjera
kriminale të zyrtarëve në organeve
shtetërore dhe qeverisëse (1994).
U hartua kodi i ri i
Doganave (1995).
Komisioni i
Shtetit për Politikat Kombëtare u
caktua të merrej me çështjet e kultures,
gjuhëve dhe multinacionalizmin (1995).

Ligji për Bankat dhe
Aktivitetin
Bankar
në
Kazakistan u miratua më
1991. Ky drejtoi reformën
në sistemin bankar- hapja e
bankave private me capital
të huaj.
Komiteti i Shtetit për
Mbështetjen e strukturave të
reja
ekonomike
dhe
kufizimin
e
aktivitetit
monopolistik u dekretua
nga Presidenti në (1991).
U krijua Shërbimi
Shtetëror për Taksat (1991).
Me ndihmën e organizatave
financiare ndërkombëtareu
krijua u krijua Agjensia
Kombëtare për Investimet e
Huaja (1992).
Futja e monedhës
kombëtare (1993).
Programi për ruajtjen dhe
nxitjen e mëtejshme të
stabilitetit makro-ekonomik
u publikua më (1994).
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Republikës së Kazakistanit (1995).
U zgjodhën për
here të parë dy dhomat e
Parlamentit (Senati dhe Mazhillis)
(1195).
Strategjia
Presidenciale afat-gjatë:
Kazakistan 2030: E ardhmja,
Siguria dhe Përmirësimi i
Mirqënies për gjithë shtetasit
e Kazakistanit (1997).Kjo
siguroi drejtimin politik për
zhvillimin ekonomik.
Ndryshoi kryeqyteti
i Kazakistanit nga Almaty në
Astania (1997).
U miratua Programi
Shtetëror për Luftën anti Korrupsionit:
1999-2000 (1998).
Nursultan Nazarbayev u
zgjodh President i vendit për të dytën
here (1999).
Dekreti për Masat për
Forcimin e pavarësisë së
Sistemit Gjyqësor u miratua
më (1999).

Faza e tretë e privatizimit.
Ligji për Privatizimin
(1995-1999) I cili tregoi se 85 per
qind e produktit industrial vinte nga
sektori privat.
Ligji për Partite Politike
(1996) rregullonte veprimtarinë e
partive dhe krijimin e sistemit
shumpartiak.
Ligji për Partite Politike u
miratua më 1996.
Këshilli Kombëtar për
Zhvillimin e Qëndrueshëm u krijua
më (1997).
U shfaq një strukture e re
për Qeverinë e Republikës së
Kazakistanit (1999).

Ligji për Luftën kundër
Korrupsionit i miratuar vazhdoi me
masat disiplinore dhe nxjerrjen e
zyrtarëve përgjegjës para ligjit (1998).
Agjensia e Shërbimeve
Shtetërore u krijua për të ndërtuar një
sistem i cili do të siguronte promovimin
e nëpunësve të shtetit mbi bazën e
kritereve objective (1998).
U formua Akademia e
Shërbimeve Civile e cila do të trajnonte
nëpunësit (1998).
U miratua Ligji për Shërbimin Civil i
cili lejonte hyrjen në administratën e
shërbimit civil perms proçedurave të
konkursit duke forcuar gjithashtu
mbrojtjen ligjore të nëpunësve civil
(1999).

Programi i
veprimeve për nxitjen e
mëtejshme të rritjes
ekonomike (1996-1998) i
botuar në (1996).
Ligji për Sistemin
Buxhetor (1996) krijoi
kushtet për stabilitet makroekonomik.
Fondi Kombëtar në
mbështetje të qytetarve në
nevojë u krijua në (1997).
Reforma e
pensioneve u krye në
(1998).
Ligji i Sistemit Buxhetor
(1999, me amendamentet në
2003) solli mekanizma të
rinj për mardhëniet ndëbuxhetore.
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U miratua Ligji për
Organizatat Jofitim
Prurëse.Hapi i parë drejt
njohjes së rolit të OJF-ve
(2001).Thjeshti i proçedurave
për regjistrimin e
organizatave joqeveritare.
Plani i Zhvillimit
Strategjik 2010 u bë strategji
zhvillimi për ministritë,
departamentet, dhe
kompanitë vendase (2002).
Forumi Civil- kongresi i
parë diskutoi mardhëniet midis shtetit
dhe OJF-ve 92003).
Strategjia për Zhvillimin
Industrial Inovativ
hartoi politikat ekonomike
shtetërore, dhe synonte të
mbështeste zhvillimin e
qëndrueshëm permes
diversifikimit të ekonomisë (2003).
Presidenca u drejtua Drejt
një KazakistaniKonkurues: Ekonomi
Konkuruese, Komb
Konkurues (2004).
Nursultan Nazarbayev u
rizgjodh president për here të tretë
(2005).
Konferenca kryesore mbi
implementimin e reformave
demokratike. Komisioni Kombëtar për
Demokratizimin dhe Shoqërinë Civile

Ligji për Qeverisjen
Vendore në Republikën e Kazakistanit
i miratuar më (2001).
Ligji për Qeverisjen Lokale
i cili bënte dallimin e funksioneve të
të zgjedhurve lokalë dhe autoriteteve
ekzekutive, i miratuar më (2002).
Ligji për Vet-Qeverisjen,
për të forcuar institucionet e shoqërisë
civile i miratuar më (2002).
Ligji për Partitë Politike
i miratuar më (2002).
Programi i Zhvillimit
Territorial i miratuar më (2003).
Dekreti mbi: Formimin e
Qeverisjes Elektronike të Kazakistanit
2005-2007 për të përmirësuar cilësinë
dhe për të bërë të mundur sigurimin e
shërbimeve shtetërore për publikun
(2004).
Programi Kombëtar i
Reformave Demokratike i miratuar
më (205).Zhvillonte vet-qeverisjen
lokale, por çonte autoritetet politike të
legjislativit dhe zgjedhjen e
guvernatorëve lokalë nëpërmjet
zgjedhjeve (2005).
Zgjedhjet e akims
guvernatorët lokale) për here të parë
në (2005).
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Ngritja e qëndrës për
testimin kompjuterik të nëpunësve civil
(2001).
Plani kombëtar i veprimit
për arsimin i quajtur Arsim për të
gjithë (2003).
Kodi i Sjelljes i cili
rregullonte standartet profesionale për
nëpunësit civil i miratar në (2005).
Ndryshime në Ligjin për
Shërbimin Publik u bënë për të luftuar
korrupsionin (2005).
Krijimi i One-Stop-Shops (qëndra të
shërbimeve publike) (2005).

Reformat në
sistemin tatimor (20012004). Ulja e nivelit të
TVSH deri në 15 %.
Shtimi i diskutimeve
mbi zhvillimin e sektorin
finaciar në Kazakistan
(2003).
Programi i Rritjes së
Efektivitetit të Manaxhimit
të Pronës Shtetërore dhe
Privatizimin për 2004-2008
(miratuar 2003).
Programi Shtetëror
për Zhvillimin dhe
Mbështetjen e Biznesit të
Vogël 2004-2006 i miratuar
në (2003).
Programi i Mbështetjes Qeveritare për OJF
2003-2005 (miratuar 2003).
Programi për Reduktimin e Varfërisë 20032005(miratuar 2003).
Programi për Intensifikimin e Mëtejshëm të
Reformave Sociale 20052007( miratuar
2004).Krijimi i fondit të
sigurimeve i cili përfshinte
shtetin, të punësuarit dhe
qytetarët.
Programi Shtetëror i
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përgatiti kuadrin ligjor dhe koordinoi
miratimin përfundimtar të paketës së
reformave politike (2005).

2006

Presidenti shpall
strategjinë për kazakistanit që
ai të kthehet një ndër 50
vendet më konkuruese të
botës (2006).
Komisioni i Shtetit
mbi Zhvillimin dhe
Implementimin e Programit
të Reformave Demokratike
(2006) për përgatitjen e
kuadrit ligjor për reformat
pararendëse për hyrjen në OBT.

Ngritjes dhe Zhvillimit të
Bizneseve 2005-2007
(miratuar 2004).
Programi i Standa- rtizimit
Kombëtar dhe Sistemit të
Çertifikimit 2004-2006 i
miratua ne (2004).Kalimi i
Kazakistanit në standartet
ndërkombëtare ISO.
Ligji mbi Rishikimin dhe
Shtimin e disa Ligjeve të Republikës
së Kazakistanit bënte të qartë dallimet
e përgjegjësive ndërmjet niveleve
qeverisëse (2006).
Zgjedhjet e Akims sipas
rajoneve (kryetarët e zonave) (2006).
Në 30 per qind të rajoneve të vendit
(45 zona dhe 10 qytete), zgjedhjet e
akims u planifikuan për një perudhë
4vjeçare.

Programi i reformës
administrative filloi me: përmirësimin e
qeverisjes, reduktimin e mekanizmave
shtetëror, rritjen e pagave për
nëpunësit civil, përmirësimin e të
dhënave statistikore, kalimin e
funksioneve drejt një tregu konkurues
(2006).
Decentralizimi (2006)- zgjedhja e
drejtuesve lokale (akim) në zonat
rurale, fshatra dhe lagje.

Programi
shtetëror (2005-2007) u
shtri edhe në reformat
sociale me futjen e pagës
minimale të jetesës sipas
parimeve universal.

Reformat në Manaxhimin Publik: Kirgistan
Nuripa Mukanova, Damir Bisembin

1. Forcat socio-economike
Kirgistani, është një nga vendet më varfra e të pazhvilluara, sipas Indekit të
Korrupsionit të Transparency International gjendet mes grupit të vendeve me nivelin
më të lartë të korrupsionit (166). Ai është një nga vendet me borxhe të larta. Borxhi i
jashtëm ka arritur një nivel prej 62 për qind të GDP në 2007. Sipas të dhenave të
Ministrisë së Financave dhe Bankës Botërore, GDP për frymë kap vlerën 718 USD
(kursi nominal, i këmbimit me dollarin është 114) dhe pensioni mesatar është 31.5
USD. Inflacioni është rritur nga 2.0 në 2002 në 10.3 në 2007.
Për shkak të mungesës se fondeve, qeverisë i është dashur të spostojë prioritetet e saj
nga arsimi, mbrojtja shëndetësore dhe sociale e qytetarëve. Në fushën e arsimit i
është dashur të zvogelojë kohëzgjatjen e arsimit të detyrueshëm nga njëmbëdhjetë në
nëntë vjetë dhe të kalojë shumë nga përgjegjësitë për financim publik të arsmit
primar e sekondar, tek qeverisja lokale, me përjashtim të rrogave të mësuesve dhe
kostove të mirëmbajtjes, (ngrohja dhe energjia), të cilat mbulohen nga buxheti
qëndror. Shkollat, lejohen të grumbullojnë të ardhura nga kontributet prindërore si
dhe nga dhënia me qera e ambjenteve apo aktivitete të tjera që gjenerojnë të ardhura.
Studentëve, ju kërkohet që ti blejnë tekstet shkollore.
Këto ndryshime, edhe pse arritën t‘i mbajnë shkollat në aktivitet, sollën mangësi në
mësimdhënien bazë dhe materialet mësimore, mungesë të mësuesve me përvojë dhe
të kualifikuar, vende pune si mësues të mbetura bosh, në shume fusha, braktisje të
shkolles (rreth 20,000 fëmijë) si dhe mospjesëmarrje për një pjesë të mirë të vitit.
Këta faktorë pengues të lidhur me shkollën, ndikojnë shumë në nivelin e ulët të
pjesëmarrjes në shkollë, mbështetje të vogël për shkollat nga ana e komunitetit,
përballimin e shpenzimeve për tekste mësimore dhe materiale mësimore nga studentë
me të ardhurave të uleta, si dhe ndikojnë në nxitjen e punës së të miturve (rreth
23 000).
Në sektorin shëndetësor, fokusi ka kaluar në kujdesin primar si dhe në shërbimet e
kujdesit dhe shërbimeve shëndetësore publike nëpermjet promovimit të iniciativave
shëndetësore të bazuara në komunitet. Pothuajse në të gjitha rastet shpërndarja e
shërbimeve shëndetësore fillon dhe financohet nga agjenci donatore, pra nuk ka
shqetësime për mbështetje insitucionale dhe financiare. Rasti i studimit mbi
veprimtarinë e Millennium Development Goals for Health – Synimet e Zhvillimit të
Mileniumit për Shëndetin- tregon se vendi arriti të mbante dhe të përmirësonte
nivelet e mbulimit të kujdesit primar.
Megjithatë, mundësia për të marrë shërbime shëndetësore ka zbritur nga 11.4 për
qind në 8.6 për qind, për shkak të kostos së sherbimeve dhe largesisë së ofruesve të
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sherbimit, sidomos në zonat rurale. Cilësia e Mëmësisë së Sigurt1, programet e
shëndetit të të porsalindurve, Manaxhimi i Integruar i Sëmundjeve Foshnjore
(Integrated Management of Childhood Illnesses - IMCI), programet e ushqimit dhe të
reduktimit të dëmtimeve për parandalimin e HIV/AIDS janë relativisht të pakta.
Treguesi i vdekshmërisë së femijëve (IMR) dhe norma e vdekshmërisë nën 5 vjec
(U5MR) janë rritur që nga 2004 (respektivisht 25.6 dhe 29.7 për 1000 lindje të
femijëve të gjallë). Megjithatë, ka një ndryshim të madh në këto vlera, në rajone të
ndryshme. Në disa qytete dhe rajone (Qyteti Osh dhe provinca e Batkenit), IMR and
U5Mr, janë më të mëdha se mesatarja e vendit (përkatësisht 34 dhe 38.3 për 1000
fëmijë të lindur të gjallë).
Në 2003–2005, vendi arriti të përmiresojë mbulimin e vaksinimit në 98.7 për qind
(99 për qind për fruthin dhe 98 për qind for DPT)2. Megjithatë ka shumë shqetësime
për mbështetjen në permirësimin e imunizimit, pasi ai mbështetet tërësisht nga
donatorët. Situata është serioze pasi kanë shpërthyer infeksione të tilla si bruceloza,
ethet e tifos, sëmundje akute të zorrëve si dhe hepatite virale akute, të lidhura
kryesisht me situatën e varfër ekonomike në zonat rurale, e në veçanti me
performancën e dobët të funksioneve të Ministrisë së Bujqësisë, si p.sh: mungesa e
ujit të pijshëm, ose cilësia shumë e dobët e tij.
Dobësia strukturore e ekonomisë, parashikohet të ndalet nëpërmjet reformave të
vazhdueshme strukturore dhe një përmirësimi në efiçencën e vendimmarrjes në
sektorin publik. Kjo, përfshin një reduktim të mëtejshëm të ndërhyrjes së shtetit në
ekonomi, si dhe promovimin e zhvillimit të sektorit privat, deregullimet dhe
përshtatjen e procesit të ristrukturimit të sipërmarrjes. Reformat në shërbimin civil –
një përmirësim i mëtejshëm i strukturës rregullatore dhe ligjore – janë rezultat i
këtyre përpjekjeve. Përpjekjet që po bëhen, lidhen me përshpejtimin e proceseve të
privatizimit dhe ristrukturimit të kompanive të medha, me pronesi shtetërore, si dhe
përmirësimin e Manaxhimit të borxhit të jashtëm.
Qeveria, bëri përpjekje të mëdha për arritjen e një marrëveshjeje me FMN dhe
Bankën Botërore në rigjallërimin e marrëveshjes së dytë, vjetore me programin e
Pasurimit Strukturor të Rregullimit të Aftësive (Enhanced Structural Adjustment
Facility) (ESAF), i cili pushoi së ekzistuari në 2004 si rezultat i dështimit në
përmbushjen e qëllimeve të projektit. Nën programin e ri, qeveria do të forcojë
përpjekjet e veta për makro-stabilizimin dhe do të thelloje reformat strukturore.
Politikat monetare do të vazhdojnë të jenë shtrënguese, me qëllim që të pengojnë
rritjen e inflacionit si dhe çvlerësimin e metëjshëm të Som. Ristrukturimi i sektorit
bankar është një element kyç për rifitimin e besimit të publikut tek Som dhe në
sistemin vendor financiar.
Shpenzimet korrente do të mbahen në një linjë me angazhimet e programit dhe
qeveria do të synojë të reduktojë në mënyrë të ndjeshme programet për investimet
1

Norma e mortalitetit mëmësor është rritur në 61 raste për 100 000 lindje të fëmijëve të lindur
gjallë në 2005 krahasuar me 2000 (48.2), 2002 (58.4), 2003 (53.1) dhe 2004 (46.4).
2
Të dhëna nga UNICEF
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Publike, sipas kërkesave për rritjen e Aftësisë për Zvogëlimin e Varfërisë – (Poverty
Reduction Growth Facility - PRGF). Manaxhimi i borxhit të jashtëm ngre probleme
të konsiderueshme për vendin në vitet e ardhshme dhe FMN ka identifikuar nevojën
për zvogëlimin e borxheve. Republika e Kirgiztanit ka vendosur marrëdhënie të
jashtme, të qëndrueshme me vende të tjera, si dhe me disa organizata dhe grupe,
përgjatë dekadës së fundit.
Ajo ka hyrë në Unionin e Azisë Qendrore, së bashku me Kazakistanin, Taxhikistanin
dhe Uzbekistanin, në mënyrë që të koordinojnë veprime të përbashkëta në reformat
ekonomike, si dhe t‘i japin shtysë integrimit ekonomik. Republika e Kirgistanit u bë
gjithashtu anëtare e Komunitetit Ekonomik Euroaziatik, i krijuar së fundmi, që
perfshin Rusinë, Bjellorusinë, Kazakistanin dhe Taxhikistan. Gjëja më e rëndesishme
është se Republika e Kirgistanit, u bë anëtarja e parë e OBT nga vendet e Azisë
Qendrore, në Dhjetor 1998. Marrëdheniet tregtare me 102 vende, janë ndërtuar më së
shumti brenda strukturës së OBT-së. Partnerët kryesorë mes vendeve CIS janë,
Rusia, Kazakistani, Uzbekistani, Ukraina, Taxhikistani; dhe vende jashte CIS si
Emiratet e Bashkuara Arabe, Kina, Zvicra, Gjermania, Kanadaja dhe të tjerë.
Tabela 1, Destinacionet kryesore të importit të Kirgistanit , në mln USD
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Rusia
204.1 109.4 132.6 85.1 116.7 176.1 293.7
Kazakistani
75.3
72.7
57.4
81.8 123.9 170.9 202.9
Kina
44.4
36.9
36.9
48.5
59.1
77.7
80.1
Uzbekistani
122.2
50.0
74.6
66.7
60.1
39.2
51.9
Burimi: Ministria e Financës

2005
378.9
174.4
102.9
60.1

Konkurrenca e ulët dhe cilësia e dobët e mallrave të prodhuara kufizojnë shitjet, si
ato lokale dhe ato per eksport. Defiçiti i bilancit tregtar në fund të 2003 ishte 133.4
milionë USD; në 2004 – 171.2 milionë USD; brenda gjashtë muajve të parë të 2005 –
151.6 milionë USD dhe në 2006 – 380.0, ndërsa në 2007 – 734.0. Qarkullimi i
tregtisë së jashtme u zvogëlua pas krizës financiare, nga 1998 në 2001. Në 2001,
treguesit e eksport-importit ishin më të ulëtit krahasuar me pesë vitet e mëparshme.
Megjithatë, që nga 2002 është vërejtur një rritje në këta tregues. Qarkullimi tregtar në
2002 u rrit me 13.7 për qind dhe në 2003 rritja ishte 19.2 për qind (1,298.7 milionë
USD). Në 2005, pesha relative e eksportit ndaj GDP u zvogëlua me 28.1 për qind,
ndërsa pesha e importit u rrit me 45 për qind.
Tabela 2, Destinacionet kryesore të eksportit të Kirgistanit , në mln USD
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Rusia
83.7
70.7
65.1
64.5
80.0
97.0
137.7
Kazakistani
85.5
45.0
33.4
39.0
36.8
57.1
87.3
Kina
15.7
25.3
44.1
19.4
41.1
23.3
39.3
Uzbekistani
38.5
46.6
89.4
48.0
27.8
16.3
14.7
Burimi: Ministria e Financës

2005
134.4
116.1
26.6
17.1
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Një nga faktorët që ndikoi në favorizimin e situatës makroekonomike ishte rritja e
vazhdueshme e ekonomisë botërore. Faktor kyç në zhvillimit e ekonomisë botërore
nga pikëpamja e Kirgistanit ishte rritja e konsiderueshme e ekonomisë ruse
(mesatarisht me 7.1 për qind), Kazakistanit (9.1 për qind) dhe Kinës (9.4 për qind).
Kjo rritje ndikoi pozitivisht ne zhvillimin e ekonomisë së jashtme. Por, në përgjithësi
tregtia heterogjene dhe politikat monetare, problemet me bashkëpunimin tregtar
midis vendeve, probleme të lidhura me transportin si dhe problemet në koordinimin e
shërbimeve kufitare e doganore, nuk çuan në një zhvillim të qëndrueshëm të
marëdhenieve tregtare me vendet fqinje.
Tabela 3, Artikujt kryesorë tregtarë (për qind ndaj totalit), 2005
Eksporti i mallrave (f.o.b)
Prodhime të bulmetit, vezë
Fruta dhe perime
Metale xeherore dhe metale skrapi
Nafta dhe prodhimet e naftës
Gazolinë për aeroplanë
Energjia
Xhami
Makineri, aparate elektrike, aparatura si
dhe pjesët e tyre për zëvendësim
Llampat me filament
Makina
Rrobat dhe materialet për rroba

100 %
2.4
2.9
2.5
8.7
7.0
3.0
4.9
2.9
2.3
2.6
3.5

Ari, mallra jo monetare (përjashtuar arin
34.3
dhe produktet e pasuruara)
Makineritë, instrumentet, aparatet si dhe pjesët e tyre
për zëvendësim
Makinat

Importi i mallrave (s.i.f.)
Të korrat e grurit dhe drithrat
Sheqeri dhe produktet e sheqerit
Nafta dhe prodhimet e naftës
Gazolinë per makinat
Gazoline per aeroplanë
Gazi, natyral dhe artificial
Gazi natyral në formen e gaztë
Produkte mjekësore dhe
farmaceutike
Ilacet
Makineri të vecanta për sektorë të
ndryshëm të ekonomisë
Pajisje të komunikimit dhe
aparatura rregjistrimi të zërit
3.0

100 %
3.2
2.5
23.8
9.5
9.5
3.0
2.8
5.1
3.9
5.8
2.4

3.7

Burimi: Ministria e Financës

1.1 Çështjet socio-demografike
Si rezultat i ndryshimeve ekonomike brenda strukturës demografike të popullatës,
ritmi mesatar i rritjes së popullsisë ishte 0.9 për qind në 2005. Rritja e popullatës vjen
kryesisht si rezultat i rritjes së lindjeve dhe zvogëlimit të migracionit të jashtëm;
megjithatë, rrjedhja prej migracionit nga republika ishte rreth 280 mijë në pesë vitet e
fundit dhe ky proces është në vazhdim.
Si pasojë, numri total i populates, ështe rritur nga 4.5 milionë njerëz (1996) në 5.1
milionë (2006). Pjesa femërore e popullsisë ka pësuar një rënie të lehtë nga 50.7 për
qind (1996) në 50.4 për qind (2005), ndërsa pjesa mashkullore ështe rritur nga 49.3
ne 49.6 për qind(2005). Pjesa urbane e popullsisë është rritur nga 34.9 për qind
(1996) në 35.09 për qind (2005) për shkak të migrimit të brendshëm.
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Ritmet e qëndrueshme të lindjeve kushtëzohen nga një rritje në ritmin e vet e lindjeve
(nga 21.4 në 2005, kundrejt 20.9 në 2003), nga një rritje në numrin e femrave, që i
përkasin moshës 20–29 vjec si dhe një rënie në numrin e vdekjeve.
Figura 1, Rritja e popullsisë, 1991–2005

Burimi: Ministria e Shëndetësisë

Figura 2, Norma totale e Lindjes dhe Vdekjes

Rritja në normën e vdekshmerisë, u bë kusht për uljen e pritshmërise se jetëgjatësisë.
Jetëgjatësia për meshkujt është më e vogël (63.8) krahasuar me femrat (71.8). Sipas
Raportit të Bankës Botërore, përmirësimi i vdekshmërisë tek të rriturit si pasojë e
shkaqeve të ndryshme duke përfshirë këtu sëmundjet që nuk raportohen dhe traumat
do të sjellin përmirësimin e pritshmërisë per jetëgjatesinë me 5.67 vite.
Sipas studimit të vitit 2002 për Forcat e Punës, tregu i punës së Kirgizstanit
përfaqësohet nga një popullatë aktive për të punuar prej 2,115,597 (56.3 për qind),
1,850,101 prej të cilëve janë të punësuar, ndërsa 265,496 janë të papunë. Shpërndarja
e popullatës së punësuar është: 40.8 për qind në ndërrmarje të ndryshme, organizata
private dhe institucione dhe në sektorin privat, ndërsa 59.2 për qind janë të
vetëpunësuar, kryesisht në zonat rurale, në një nivel mbijetese ose si punëtorë të
papaguar për familjen.
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Figura 3, Pritshmëria per Jetëgjatësinë, 1990–2005

Burimi: Ministria e Shëndetësisë.

Tiparet e meposhtme jane karakteristike per tregun aktual të punës3:
Nivele të larta të papunësisë, të nenpunësimit dhe joaktivitetit;
Numër të konsiderueshëm punëtorësh, të cilët aktualisht mezi mbijetojnë, ata
që janë aktivë në bujqësi dhe të vetëpunësuarit;
Numër i madh i individëve që nuk janë inkurajuar dhe që nuk janë aktivë
(35.6 për qind +) të moshes së punës;
Mundësi të kufizuara punësimi për personat me disavantazhe sociale dhe personat me
aftësi të kufizuara;
Një sistem edukativ që anon nga punëtoret e kualifikuar, dhe një sistem VET
i konfiguruar dobët për krijimin e aftësive;
Një sistem për matjen e punës, i cili merret vetëm me një pjesë të punës, si
dhe pak oferta për mbështetje shtesë.
Tabela 4, Popullata e punës sipas aktiviteteve kryesore
Aktivitetet kryesore
Ndërmarrje, organizata dhe
institucione
Të pajtuar në punë nga qyetarë
të vecantë
Vetëm aktivitet sipermarrës
Fermerë
Që sigurojne vetë jetesën /
punojnë në bujqësi

Total
Numër
%
715,971
38.7

Urban
Numër
%
354,959 55.6

Rural
Numër
%
361,012
29.8

142,232

7.7

101,736

15.9

40,496

3.3

235,203
441,057
315,637

12.7
23.8
17.1

142,516
6,441
33,233

22.3
1
5.2

92,687
434,616
282,404

7.7
35.9
23.3

638,885

100

1,211,215

100

1,850,100
Burimi: Komiteti i Statistikave, 2002.
3

100

Politikat për zhvillim e tregut të punës - Projekti i EC TACIS, 2004.
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Është e vështirë të kuptosh situatën e papunësisë, për shkak të të dhënave të pasakta
dhe mënyrave të ndryshme të matjes e përcaktimit të papunësisë. Të dhënat më të
fundit tregojnë se norma e papunësisë formale, ILO, arriti një pikë prej 9.9 për qind
në vitin 2006.
Megjithatë, këto të dhena ‗zyrtare‘ nënvlerësojnë nivelin e vërtetë të papunësisë në
ekonomi, veçanërisht po të merret parasysh ndikimi në ekonominë informale i
punetorëve që nuk inkurajohen, ata që merren me bujqësi dhe të nënpunësuarit.
Tabela 5, Nivelet e papunësisë 1993–2005 ne %4
1993
96
97
98
99
2000
01
02
03
Treguesit
1.7
7.8
5.7
5.9
7.2
7.5
7.8
8.6
8.9
Norma e
papunësisë (%)5
Burimi: Banka Botërore & të ripara nga Komitetit Kombëtar i Statistikave.

04
9.0

05
9.9

06
9.9

Shifrat për papunësinë, sipas Komitetit Kombëtar të Statistikave tregojnë se është më
e shpeshtë tek të rinjtë sesa tek njerëzit me moshë më të vjetër – kjo gjë vihet re
sidomos mes moshave 20 deri 24 (60,460) dhe 25 deri 29 (43,599)5 dhe se papunësia
është më e theksuar në zonat urbane se në ato rurale (19.6 % v 8.3 %).
Në 2003 – 2005, vetëm 10 për qind e atyre që ishin të papunë kishin të drejtë të
merrnin përfitime6 për papunësinë, nga 250 som në muaj (US$ 7/€5) deri në një
maksimum prej 1,000 som; këto shuma kane ngelur konstante pavarësisht rritjes se
inflacionit. Jashtë zonës së Bishkek, këto përfitime janë të paguara në forma të
ngjashme, si miell dhe produkte të tjera ushqimore. Pjesa më e madhe e të papunëve
për një kohë të gjatë si dhe të gjithë të rinjtë që futen në tregun e punës nuk kanë të
drejtë të përfitojnë para për papunësinë.
Sipas një studimi të kryer nga Baltic Surveys/The Gallup Organisation (Tetor 7–25,
2006) 52 për qind e qytetarëve deklaruan se papunësia dhe varfëria kanë një lidhje
shkak- pasojë.
1.2 Politikat socio-economike
Që nga dita e pavarësisë se tij, vendi filloi përmbushjen e një sërë reformash.
Megjithatë mundësia e sigurimit të burimeve dhe aftësia për përmbushjen e këtyre
reformave u vunë në pikëpyetje. Vendi filloi të ofronte më shumë shërbime
(shërbime të shëndetit të përgjithshëm, arsimim fillestar e më të lartë) nga ato që
mund të perballonte. Në këtë mënyrë, politika kyçe e ekonomisë së Kirgizstanit, u
shndërrua në një politikë të manaxhimit të shërbimeve publike. Duke pasur parasysh
të ardhurat e ulëta të vendit dhe nivelet e larta të papunësisë, shtimi i ritmeve të rritjes
është kërkesa thelbësore për arritjen e progresit në reduktimin e papunësisë si dhe një
qendrueshmëri fiskale e të jashtme. Reformat në sektorin publik janë thelbësore, që
4

Në përputhje me konceptin e ngushtë të ILO
Shifra për grupmoshën 15-19 është 35,440.
6
E drejta bazohet në pasjen e një viti pune përgjatë tre viteve të mëparshme dhe 0.5% kontribute të
dhena për Fondin e Punësimit të Popullsisë
5
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do të thotë inkurajimi dhe lehtësimi i zhvillimit të sektorit privat, kur në të njëjtën
kohë sigurohen burime të mundshme publike, të cilat janë të targetuara në mënyrë
efiçente për popullatën më të prekur nga ana sociale. Nevoja për rregullime në
procesin fiskal, forcimi si dhe përshpejtimi i reformave në sektorin publik janë
reflektuar në Strukturën e Buxhetit Afatmesëm (Medium-Term Budget Framework
(MTBF) për periudhën 2006–2008, 2009–2011.
Në mënyrë që të rriten në mënyre urgjente shpenzimet për nevoja sociale, kur në të
njëjtën kohë do të reduktohet defiçiti buxhetor, prioriteti i pranuar nga qeveria është
paraqitja e nje buxheti më fleksibel, i fokusuar më shumë në shpenzimet sesa në të
ardhurat. Arritja e objektivit të dyanshëm për konsolidimin e buxhetit dhe reduktimin
e papunësisë, kërkon përmirësime në planet strategjike afatgjata, në veprimet
shpenzuese, fleksibilitet të praktikave buxhetore dhe përmirësim të prioriteteve,
targetim dhe programim të shpenzimeve buxhetore si dhe eleminimin e
neglizhencave në ekzekutimin e buxhetit. Praktika të tilla si shtimi i buxhetit, ndarja
e kostove kapitale dhe kostove korrente, përdorimi i linjave të mbrojtura të buxhetit,
mungesa e transparencës për të ardhurat nga ―mënyra të veçanta‖ si dhe shpenzimet
thuajse fiskale në energji, transport e bujqësi, përkeqësuan shkëmbimin (trade-off)
ndërmjet reduktimit të deficitit dhe manaxhimit të varfërisë.
Megjithatë, ministritë dhe agjencitë e shtetit nuk kanë gjasa që të marrin seriozisht
MTBF, derisa procesi i formulimit të buxhetit të përafrohet më shumë me MTBF dhe
procesi i ekzekutimit të buxhetit të jetë forcuar, jo vetëm në termat e reduktimit dhe
devijimit nga buxheti i aprovuar, por gjithashtu në termat e transparencës dhe
përgjegjshmërisë në vendimet në lidhje me buxhetin. Ka gjithashtu një problem se
pse Ministria e Financës nuk shprehet qartë për cilesinë e paraqitjes së MTBF. Për
shembull paraqitja e Ministrisë së Bujqësisë për MTBF për vitet 2006–2008, nuk
plotëson kriterin e MoF për specifikimin e objektivave strategjike, duke përfshirë
këtu dhe rezultate si dhe lidhje mes të ardhurave, shpenzimeve dhe rezultateve.
Ndoshta është një çështje e lidhur me kapacitetet, (mungesa e politikave për
zhvillimin e kapaciteteve) nga njëra anë, duke marrë në konsideratë përfshirjen e
madhe të donatorëve, ka një nevojë të madhe që Ministria e Financës të dergojë
mesazhin e duhur tek agjencitë e shtetit në lidhje me seriozitetin e saj në formulimin
e buxhetit të orientuar nga rezultati.
2. Sistemi politik dhe reformat administrative
Parimet bazë të strukturës administrative të Republikës së Kirgizstanit, u përcaktuan
në Kushtetutën e parë të Republikës së pavarur së Kyrgizstanit, e amenduar më 5 Maj
1993. Kushtetuta u amendua disa herë gjatë regjimit të Akaevit nëpërmjet
referendumeve, ndryshimet më të fundit u bënë në 2003.
Mungesa e stabilitetit të ekonomisë e shfaqi veten në një ambient politik thuajse të
pasigurt, i cili solli si rezultat rënien nga pushteti të presidentit Akaev dhe qeverisë së
tij në 24 mars 2005, në të njëjtën kohë pati dhe demonstrata të vazhdueshme rreth nje
vit e gjysëm, pas këtij revolucioni. Një protestë masive u zhvillua në Bishkek nga 2
deri me 9 Nëntor 2006, e cila u organizua nga lëvizja ― Per Reformat‖, liderët e disa
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partive politike dhe parlamentare si Jogorku Kenesh, të cilët kërkuan fillimin e
reformave konstitucionale në vend. Si pasojë e kërkesave politike të lëvizjes ―Për
reforma‖, u miratua një Kushtetutë e re, e cila lejonte qarkullimin e pushtetit të
presidentit dhe i jepte me shumë autoritet parlamentit. Me miratimin e Kushtetutës se
re, u shfaq një optimizem i lehtë për ndryshime pozitive në klimën ekonomike dhe
politike pas ngjarjeve të fundit dramatike.
Kushtetuta e re hyri në fuqi më 15 Janar 2007, dhe 6 muajt e mëpasshëm iu kushtuan
zhvillimit dhe gjetjes së mekanzimave të ndryshimit. Sipas deklaratave të Jogorku
Kenesh, duheshin riparë më shumë se 130 akte primare dhe dytësore në përputhje me
Kushtetutën e re. Njerëzit në Kirgistan, nëpërmjet miratimit të Kushtetutës së re, janë
të angazhuar të ―mbështesin rilindjen kombëtare dhe përmirësimin në sistemin
shtetëror, duke marrë në konsideratë që uniteti i popullit të Kirgistanit është baza e
stabilitetit të vendit dhe miratimit në perputhje me urdhëresat e të parëve të tyre për
të jetuar në unitet, paqe e harmoni‖. Sipas Kushtetutës, Republika e Kirgistanit është
sovrane, demokratike dhe shtet social. Populli i Kirgistanit, është mbajtësi i ketij
sovraniteti dhe burimi i fuqisë së shtetit.
Parlamenti i Republikes së Kirgizstanit, është një organ përfaqësues dhe ligjor i
Republikës, që konsiston në 105 parlamentarë të zgjedhur, për pesë vjet. Një qytetar
i Republikës së Kirgistanit, i seksit femër ose mashkull, që ka arritur moshën 25 vjeç
në ditën e zgjedhjeve, ka të drejtë të marrë pjesë në zgjedhje si dhe është rezident i
përhershëm i Republikës së Kirgistanit për 5 vitet e mëparshme para kandidaturës së
tij si deputet, mund të zgjidhet Deputet i Parlamentit, të Republikës së Kirgistanit.
Një Deputet i Parlamentit ka të drejtën e paprekshmërisë. Ai nuk mund të ndalet ose
të arrestohet, të jete objekt kërkimi ose kontrolli personal, me përjashtim të rasteve
kur ai është kapur në flagrancë e që sipas ligjeve në fuqi lejohet vetëm nga një
marrëveshje me Parlamentin e Republikës së Kyrgizstanit.
Një shtetas, nuk mund të zgjidhet Deputet në Parlament nëse ai/ajo ka dosje
kriminale për krime të kryera, përvec rastit kur kjo dosje është anulluar ose kur është
pushuar çështja penale me anë të një urdhri, sic parashikohet në ligj.
Parlamenti i Republikës së Kirgistanit, bazuar në numrin e deputetëve të tij, krijon
komitete, komisione të përkohshme dhe zgjedh kryetarin. Një deputet i Parlamentit
mund të jete anëtar vetëm në një komitet apo komision.
Pushteti ekzekutiv në vend, ushtrohet nga Qeveria e Republikës së Kirgistanit, 11
ministri, 4 komitete dhe komisione shtetërore, 15 agjenci shtetërore, 3 inspektoriate
shtetërore, Dhoma e Llogarive, Fondi Social, Komiteti i Doganës Shtetërore, degët e
tyre rajonale si dhe 7 adminstrata lokale, shtetërore. Qeveria e Republikës së
Kirgistanit drejtohet nga Kryeministri. Organi i Kryeministrisë përfshin deputetët e
tij, Drejtorët e Sektoreve dhe Departamenteve.
Që nga viti 2007, Deputetët e RK kanë formuar partinë politike ―Ak Jol‖, e cila ishte
në gjendje të merrte 50% të votave për Parlament. Kanditatura për kryeministër u
sugjerua nga partia kryesuese―Ak Jol‖ dhe më pas u caktua nga Presidenti.
Kryeminsitri, pas miratimit të tij/saj, formon strukturën e qeverisë dhe përzgjedh
ministritë e veçanta si dhe krerët e organeve qeveritare. Kjo strukturë, përkatësisht
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ministritë e veçanta si dhe krerët e organeve qeveritare në vijim aprovohen nga
Parlamenti me tu paraqitur nga Kryeminstri.
Sistemi ligjor i Republikës së Kirgistanit u formua dhe zhvillua brenda strukturës së
shtetit ligjor sovjetik. Ky sistem, që pas marrjes së pavaresisë, ka disa tipare të
sistemit ligjor francez (përsa i takon strukturës së shtetit), si dhe nga sistemi ligjor i
Federatës Ruse. Pjesa e parë e Kodit Civil së Republikës së Kirgistanit, hyri në fuqi
më 8 Maj 1996, duke zëvendësuar Kodin Civil të mëparshëm të Republikës
Socialiste Sovjetike të Kyrgizstanit, i cili datohej më 30.06.1964. Pjesa e dytë e
Kodit Civil të RK hyri në fuqi më 5 Janar 1998.
Kodi i ri Civil i Republikës së Kirgistanit, si një nga legjislacionet primare konsiston
në deklarata të përgjithshme dhe rregullore të marrëdhenieve civilo-ligjore, ligji mbi
pronën dhe interesat pasurore, të drejtat e detyrueshme, përfshirë disa lloje
sigurimesh; ligji mbi pasurinë intelektuale; ligji mbi trashëgimninë; aplikimi i
normave të ligjit privat dhe ndërkombëtar në marrëdheniet civile dhe ligjore.
Ligji i Kirgistanit mbi partitë politike, u dekretua me 1999. Ligji përcakton
përkufizimin e partisë politike si më poshtë: ―Eshte një bashkësi (union) i shtetasve
mbi bazën e vullnetit të lirë, që kanë objektiva të përbashkëta si dhe qëllime për
lehtësimin e vullnetit politik të disa grupe shtetasish, si dhe pjesëmarrjen në
qeverisjen e vendit nëpërmjet përfaqësuesve të tij në Jogorku Kenesh (Parlament),
vetëqeverisjen lokale dhe organe të tjerë të ―përfaqësimit‖. Deri më sot ka 44 parti të
ndryshme në RK, që kryejnë aktivitetin e tyre në përputhje me ligjin. Një parti
politike mund të rregjistrohet në mënyrë ligjore nëse ka të paktën 10 anëtarë të saj. Si
rezultat, partitë politike janë parti ―xhuxhe‖, të cilat janë të përqendruara më shumë
në qytetet e mëdha si Bishkek, pa përfaqësues në rajon. Partitë politike mund të
ndikojnë në mënyrë aktive mbi aftesinë e qeverisë për t‘iu përgjigjur nevojave të
shoqerisë civile, nëpërmjet përzgjedhjes së Parlamentit dhe postit të Presidentit.
Presidenti, përzgjidhet nëpërmjet shumicës së votave të shtetasve të Kirgizstanit.
Deri në vitin 2007, Jogorku Kenesh zgjidhej, bazuar në kandidaturat e caktuara nga
qarqet, fshatrat, qytetet dhe partitë. Si rezultat, familje dhe klane të mëdha ishin në
gjendje të caktonin përfaqësuesit e tyre në organet më të larta legjislative të
republikës. Partitë politike e kanë të vështirë të konkurrojnë me familjet dhe klanet,
ashtu siç treguan zgjedhjet në 2005. Një nga prerogativat kryesore të Revolucionit të
Marsit, ishte pakënaqësia e shtetasve për mënyrën e zgjedhjes së Jogorku Kenesh. Në
atë kohë presidenti Bakiev, premtoi të bënte ndryshime thelbësore në Kushtetutë, një
nga të cilat do te ishte që partitë të luanin një rol më të ndjeshëm në procesin e
zgjedhjeve.
2.1 Organizatat nderkombetare: Forcat kryesore mbrapa reformave
administrative
Të gjitha reformat në Kirgistan, duke përfshirë dhe Reformat në Manaxhimin Publik,
drejtohen nga agjenci ndërkombëtare donatore siç thuhet dhe në Tablo nga Vendi
(Aneks nje). Reformat administrative në vend nisën më 2001. Megjithatë, për herë të
parë, Reformat në Manaxhimin Publik, si një prioritet i qeverisë u përmendën në
Strukturën e Pergjithshme të Zhvillimit deri me 2010 (2001) dhe pastaj u pasqyruan
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në Strategjinë Kombetare të Reduktimit të Varfërisë (National Poverty Reduction
Strategy - NPRS 2003). Të dyja dokumentet u hartuan me pjesëmarrjen e gjerë të
Bankës Botërore dhe të agjencive të tjera donatore. Përveç këtyre dy dokumenteve
strategjike u hartua dhe një Strategji për Manaxhimin Publik më 2003, e cila ishte e
fokusuar në mekanzimat bazë që nevojiteshin për krijimin e një sistemi publik
administrativ. Kjo ishte përpjekja e parë për rimodelimin e funksioneve shtetërore
dhe ndarjes së tyre prej funksioneve të vetëqeverisjes lokale dhe sektorit privat; ishte
një përpjekje për të ndërtuar një shërbim professional civil dhe për përmirësimin e
kapaciteteve institucionale të organeve shtetërore; një përpjekje për të ndërtuar një
sistem inventari për legjislacionin ekzistues nëpërmjet rishikimit të kujdesshëm të
ligjbërjes dhe proceseve të përgatitjes së projekt –ligjeve; një përpjekje për
përshtatjen e buxhetit shtetëror me kapacitetin e organeve shtetërore për ekzekutimin
e objektivave dhe qëllimeve të vëna në dokumente të rëndësishme si Zhvillimi i
Vendit, Strategjia e Manaxhimit Publik, si dhe dokumente të tjera të këtij lloji.
Në pamje të parë, të gjitha përpjekjet e mësipërme i jepnin përgjigje pyetjes ―Çfarë‖?
Ne kemi nevojë të kthejme vëmendjen tonë tek ―Si‖? Pra, thjesht të ngremë pyetjen
nëse ato mekanizma jane realistë dhe nëse implementimi i tyre është koherent. Duke
kërkuar për pyetjen ―Si‖ ngremë një tjetër pyetje ―Pse?‖ Pse, edhe pse shumë
përpjekje janë bërë për ndërtimin e një Manaxhimi publik më të lirë, e më efikas
reformat kanë dështuar për marrjen e përfitimeve të synuara?
Përqasja e reformave në vend duhet thënë se është shumë ―ligjore‖. Vendimmarrësit
mendojnë se nëse ka një ligj të mirë, atëherë procesi i reformave do të jetë i zbutur.
Fatkeqësisiht, realiteti është i ndryshëm nga ky hamendësim. Miratimi i ligjeve dhe
rregulloreve është në të vërtetë një proces relativisht i lehtë, por implementimi i tyre
kërkon angazhim për ndryshim, i cili nuk mund të merret thjesht nga shoqëria. Në një
shoqëri, shtetasit duhet të luftojnë për të mbijetuar. Ligjet, rregulloret dhe çdo mjet
tjetër politik do të veprojnë nese ka mjaftueshëm njerëz me vullnetin per t‘ia dalë
mbanë. Pra, është më shumë se e rëndësishme të shikosh pyetjen ―I kujt ishte interesi
për të patur një sistem efektiv të Manaxhimit publik‖ në shoqerinë tonë dhe se si
mund të përfshihen ata më shumë në këto përpjekje për reforma? Pyetja atëhere do
të ishte si mund të bëhen ata një forcë katalizatore për ndryshim dhe cili do të ishte
roli legjitim i donatorëve në këtë proces? Në të tashmen, donatorët duhet të punojnë
me organet shtetërore, stafi i të cilëve, për shkak të fuqisë për emërim që ata kanë
duket se janë rezistent ndaj gjithckaje që duket se kercënon këtë pushtet, në veçanti
pushtetin e fitimit dhe përkrahjes. (Young, 2006). Çdo ministri është një principatë e
veçantë dhe ministri nuk do të humb fuqinë e tij/saj. Elita do të jetojë sot dhe të ketë
të gjitha llojet e perfitimeve sot, sepse e nesërmja mund të ndryshojë tërësisht si
pasojë e humbjes së pozicionit të tij/saj. Nga ana tjeter, ka shumë, të paktën 5 agjenci
donatore, të cilat sillen rrotull në një ministri të vetme. Në këtë situatë, aplikimi i
―praktikës më të mirë globale‖ është pothuajse pakuptim. Si rezultat, varësia nga
ndihma sjell probleme shumë të mëdha në koordinimin dhe pronësinë e projekteve
pasi miratimi i jepet kujtdo, që është i gatshem të sjellë para. (Polidano, 2002). Këto
projekte ndërtohen sipas ―nevojës së klientëve‖, të identifikuara nga qeveria, dhe jo
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si një nevojë dhe përgjigje e nevojave të ditëve të sotme. Një shembull i gjallë i
mbështetjes së këtyre agjencive donatore ishte dhënia e parave për mbështetjen e
qeverisë në përmbushjen e kushteve të Bankës Botërore ose FMN.
2.2 Roli i shtetasve
Shtetasit e Kirgistanit janë shumë pasivë përsa i përket të drejtave për cilësinë e të
mirave dhe shërbimeve të dhëna nga ministritë dhe agjencitë shtetërore. Fokusimi në
Grupet e Diskutimit me përdoruesit e fundit, zbuloi se shtetasit ruralë (më shumë se
70 për qind) ende nuk kanë ndonjë ide te qartë për funksionimin e detyrave të
ministrive dhe degëve të tyre; çfarë çështjesh mund të zgjidhen nga ministritë
qendrore dhe çfarë çështjesh mund të trajtohen në nivelin e komunitetit të fshatrave
(aiyl-okmotu). Përfundimet e takimeve të FG shpjeguan mospërputhjet mes volumit
të kërkesave për shërbime dhe shërbimeve të ofruara, mungesës së një informacioni
të duhur si dhe një sistemi feed back. Në këtë situate, është shumë e vështirë që të
presësh ndërhyrjen pozitive të qytetarëve, në mënyrë që të kontribuojnë në
shpërndarjen e shërbimit nga ministritë dhe agjencitë përkatëse.
Shumë projekte të donatorëve mbështesin shoqërinë civile, për të përmirësuar jetën e
tyre, megjithatë pamundësia për të arritur këtë përmirësim i detyron shtetasit që të
jenë më aktivë në kuptimin politik. Vitet 2005–2006 ishin vite të revolucionit,
grevave dhe demostratave. Grevat dhe protestat u bënë një mënyrë dialogu me
qeverinë dhe në të njëjtën kohë një mënyrë për të zgjidhur probleme socialekonomike të rënduara nga mungesa e mundësive të punësimit, migrimit të
brendshëm, nevojat për strehim të të rinjve, etj… .
Një nga grupimet më të dallueshme në Kirgistanin 2005–2006, ishte një grup
njerëzish në krye të Qeverisë, të cilët këmbengulnin në dorëheqjen e Presidentit dhe
Kryeministrit. Nëpërmjet kësaj forme proteste, disa grupe qytetarësh, shumica
përfaqësues të klaneve ose familjeve të mëdha, ushtruan presion mbi administratën e
Presidentit dhe Zyrës së Kryeministrit, në ato raste kur ata nuk binin dakord me
emërimin ose shkarkimin e qeveritarëve, personave me pozicione të rëndësishme në
politikë ose në shërbimet civile si dhe me vendimet e marra nga Jogorku Kenesh. Kjo
shkaktoi një mungesë sigurie e stabiliteti dhe si pasojë shumë biznese të vogla dhe të
mesme u larguan nga vendi, duke rënduar në këtë mënyrë situatën ekonomike dhe
duke e çuar vendin drejt një situate të dëshpëruar.
Figura 4, Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit nga Transparency International: Kirgistan
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Sipas studimit ―Agency 24‖ (2005), besimi tek qeveria ishte shumë i ulët. 54.41për
qind kërkonin dorëheqjen e Presidentit dhe 38.5 % kërkonin dorëheqjen e
Kryeministrit. 48.69 për qind e të pyeturve nuk besonin tek Presidenti kundrejt 5.2
për qind që besonin tek ai dhe tek ideja që Presidenti do të ishte i aftë të ndryshonte
jetën e njerëzve për mirë. 41.42 për qind e atyre që ishin përgjigjur besonin se
presidenti nuk do ta mbante fjalën e tij dhe nuk të bënte asgjë për të ndërrmarë
ndonjë veprim. Këto shifra shpjegojnë se në zgjedhjet presidenciale, Bakiev do të
ishte në gjendje të merrte votat e shtetasve (70 për qind). Në ndryshim nga rezultatet
për besimin tek Presidenti, 25.4 për qind e shtetasve besonin se Kryeminstri Kulov
kundrjet 14.1 për qind, të cilët nuk besonin tek ai.
Tabela 6, Indeksi Ndërkombëtar i Perceptimit të Korrupsionit (ICPI)
Vendi
Vleresimi per vendin
2003
Armenia
78
Rusia
87
Kazakistani
101
Kirgistani
118
Ukraina
111
Gjeorgia
127
Taxhikistani
128
Azerbaxhani
125
Burimi: www.transparency.org

2004
82
96
125
126
129
136
138
140

ICPI
2003
3,0
2,7
2,4
2,1
2,3
1,8
1,8
1,8

2004
3,1
2,8
2,2
2,2
2,2
2,0
2,0
1,9

Pyetjes se cilave interese u shërben qeveria, 79.8 për qind e personave të pyetur u
përgjigjën se Presidenti u shërbente in teresave të familjes së tij dhe klaneve të
caktuara dhe 57.67 për qind besonin se Kryeminstri u shërbente interesave të klasave
të mesme. Nuk është per t‘u çuditur se pse partitë politike dhe OJQ-të përdorin
demostratat massive, si një shenjë e mosbesimit ndaj qeverisë. Ka shume përqasje
dhe qëndrime ndaj kësaj çështjeje, megjithatë kjo gjë tregon se shoqëria civile është
më aktive dhe nuk është e gatshme të presë dhe 15 vjet të tjerë, që jeta e popullit të
zakonshëm të marrë një kthesë për më mirë. Siç thuhet në përfundimet e Baltic
Surveys (2006), 70 për qind e shtetasve i konsiderojnë demostratat si të vetmen
mënyrë për protestat sociale dhe 67 për qind e tyre janë pjesmarrës potencialë në këto
protesta. Megjithatë shumica e shtetasve janë për një mënyrë më të qytetëruar të
shprehjes së protestës, p.sh: ata janë kundër pushtimit të Shtëpisë së Bardhë dhe
rrëzimit të Presidentit, apo makinave të djegura dhe plaçkitjes.
Përvec partive politike janë 11,154 organizata joqeveritare, të cilat sigurojnë
pjesëmarrjen aktive të shoqerisë në administrimin publik. Këto OJQ kanë zyrat e
tyre qendrore më së shumti në rajon (p.sh. në provincat e Najronit, ka rreth 37 OJQ të
rregjistruara), të cilat kryejnë punë shumë të lodhshme dhe ofrojnë asistencë për
njerëzit në nevojë (pensionistët, jetimët, të papunët, invalidët, nënat beqare, etj…)
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duke mbushur në këtë mënyrë boshllëkun e krijuar nga aktivitetet joefiçente dhe të
gabuara të organeve qeveritare. (N. Mukanova).
2.3 Partitë politike
Ka pak parti politike që kanë platformat e tyre politike, programet dhe degët e tyre në
rrethe, siç është Partia Social-Demokrate me në krye Z.Almaz Atambaev (ish
Ministër i Ekonomisë, ish Kryeministër), Ata Meken (Atdheu) me në krye
Z.Omurbek Tekebaev (ish zëdhenes i Jogorku Kenesh) dhe ―Bashkimi i Forcave
Demokratike‖ me në krye z. Kubat Baibolov (ish Parliamentare), themeluar më 11
Nëntor, 2005. Duhet theksuar se shumica e zyrtarëve të lartë dhe anëtarëve te
Parlamentit kanë partitë e tyre politike, të cilat iu shërbejnë interesave të tyre. Pra,
partitë politike janë parti ―xhuxhe‖ dhe shtetasit nuk kanë besim tek ata.
Pjesëmarresit në ―Bashkimin e Forcave Demokratike‖ janë më së shumti mësues,
doktorë, studjues shkencëtarë dhe të rinj. Partia ka përfaqesuesit e saj në çdo
provincë. Platforma kryesore e partisë është zhvilluar nga kërkesat politike të
shtetasve për ndryshime në Kushtetutë dhe sistemin e Manaxhimit publik në tërësi.
Partia ofron ndryshime drastike në sistemin elektoral e procedurat legjislative dhe jo
thjesht ndryshime kozmetike në strukturën qeveritare. Ata, sugjerojnë që këto
ndryshime të mos futen sot dhe as nesër, por duke filluar nga 2010. Ndërsa Partia do
të fokusojë vëmendjen e saj në ndërgjegjësimin e publikut, pjesëmarrja e anëtarëve të
rinj do të zgjerojë aktivitetin e partisë në zonat më të izoluara të vendit. DFU hedh
vëmendjen e shoqërisë civile tek nevoja për ndryshimin e formës dhe thelbit të
qeverisjes. Ata besojnë se kriza politike, ekonomike dhe konstitucionale në vend
është shkaktuar nga pengesat e modelit presidencial të qeverisjes. Platforma politike
e DFU, përsa i përket Manaxhimit publik është si më poshtë:
Ndarja konstitucionale e balancuar e autoritetit mes fuqisë legjislative,
ekzekutive dhe juridike si dhe përgjegjshmëritë e tyre të barabarta për veprimet e
tyre si dhe dhënia llogari para shtetasve të Kyrgizstanit si të vetmit bartës të
sovranitetit dhe burimit të fuqisë publike.
Publiciteti dhe transparenca e vendimeve të marra nga organet qeveritare përsa i
përket Manaxhimit publik në të mirë të interesave individuale dhe të shoqerisë
civile në tërësi;
Reformat gjithëperfshirëse në sistemin legjislativ dhe juridik, strukturat dhe
funksionet e njësive që zbatojnë ligjet;
Prishja e mbivendosjes së njësive shtetërore dhe nëndegëve të tyre, duke
përmirësuar në këtë mënyrë funksionet e tyre rregullatore;
Zvogëlimi i kostos së mirëmbajtjes së zyrtarëve qeveritarë (automjete, celularë,
tepritë në mobilimin e zyrave);
Përmirësimi i përgjegjshmërisë në përdorimin e fondeve buxhetore.
3. Reformat në administrimin publik, idetë dhe problemet kryesore
Një hap i rëndesishëm në procesin e reformimit të administrimit publik, ishte
miratimi i ligjit ―Mbi Shërbimin Civil‖, në Nëntor të 1999. Ligji u ndryshua më
vonë, në Nëntor 2004. Ligji ishte një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të një
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strukture ligjore moderne për administrimin e të drejtave, detyrimeve dhe kushteve të
shërbimit të punonjësve të shërbimit civil. Pas dekretimit të Ligjit për Shërbimin
Civil, qeveria zhvilloi një numër të konsiderueshëm legjislacionesh dytësore
(rregullore) të nevojshme për zbatimin e ligjit. Ligji bën dallimin mes shërbimit civil
dhe shërbimit publik. Sipas këtij ligji, shërbimi civil do të ofrohet nga organet
qeveritare, të cilat janë përgjegjëse për ushtrimin e pushtetit të shtetit, siç përshkruhet
në Kushtetutë. Ai është i lidhur me Ministritë, Agjencitë Shtetërore, Komitetet
Shtetërore, Administratën Shtetërore në nivel province dhe rajoni dhe ndahet nga
mësuesit, punonjësit e kujdesit shëndetësor, punonjësit në kompanitë me pronësi
shtetërore dhe të tjerë (shërbimi publik). Vitet e mëvonshme iu dedikuan
implementimit dhe bërjes efektive të Ligjit të ndryshuar të Shërbimit Civil, statuteve
përkatëse e rregulloreve të lidhura me këtë ligj, si dhe zbatimit të njëjtë të Ligjit nga e
gjithë administrata publike. U hartuan udhëzime mbi aplikimin e metodave të reja të
manaxhimit në organet qeveritare, duke përfshirë katalogë për punë, trajnime për
vlerësimin e nevojave si dhe politika mbi trajnimin në shërbimin civil. Ligji mbi
Shërbimin Civil paraqiti një pozicion të ri të Sekretarit të Shtetit, i cili u përcaktua
më shumë si pozicioni me i lartë në shërbimin civil, sesa një post politik. Sekretari i
Shtetit nuk mund të ndryshohej sipas ndryshimit të ministrit apo krerëve të agjencive
shtetërore, komiteteve shtetërore apo komisioneve. Sekretari i Shtetit ka të njejtin
status si Zevëndës Ministri i Parë. Ai rekrutohet në bazë të meritave të tij, miratuar
me anë të një rezolute nga ana e Kryeminstrit. Sekretari i Shtetit, në përputhje me
funksionet e përcaktuara nga Ligji mbi Shërbimin Civil dhe Rregullorja për
Sekretarin e Shtetit, mban përgjegjësi për zbatimin e një politike të unifikuar përsa i
përket shërbimit civil dhe sektorit politik, çështje të lidhura me Manaxhimin e
burimeve njerëzore, financave publike dhe Manaxhimit financiar.
Hapat e tjera të nevojshme përfshinin rishikimin e ligjeve dhe rregulloreve ekzistuese
mbi shërbimin civil, në menyrë që të përmirësohej sistemi i ngritjes në detyrë,
rekrutimit, vlerësimit të performancës, rotacionit, etikës etj…, në mënyrë që të
vendosej një Agjenci për Manaxhimin e Shërbimit Civil, e cila do të ishte përgjegjëse
për imlementimin e ligjeve dhe rregulloreve, riorganizimin e ministrive (që do të
kryhej nga nje projekt pilot me mbështetjen e UNDP dhe EC TACIS), reformat për
Manaxhimin e shpenzimeve publike dhe zhvillimin e procedurave ligjore
administrative. Në mënyrë që të përmbushte këtë detyrë qeveria ra dakord me
Bankën Botërore për marrjen e një Krediti për Asistencë Teknike në Qeverisje
(Governance Technical Assistance Credit - GTAC) në 2003, e cila u krye permes tre
periudhave (në 2003, 2004 dhe 2005). Banka Botërore ofroi asistencë teknike në një
vlerë prej 9.4 milionë USD, përmes Kreditit të Asistencës për Strukturimin e
Qeverisjes (Government Structural Assistance Credit - GSAC) në mënyrë që të
mbështeste qeverinë për përmbushjen e kushteve të GTAC.
Një nga parimet kryesore të reformës në adminsitrimin publik dhe shërbimin civil
është krijimi i një stafi kompetent që ka njohuritë e duhura, aftesitë dhe qëndrimin e
nevojshëm për zbatimin e detyrave të tyre. Trajnimi dhe ritrajnimi i këtij stafi, që
punon në shërbimin civil është përdorur si mjeti kryesor për ndërtimin e kapaciteteve
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të tyre, që do t‘i lejojë ata t‘u përgjigjen kërkesave të reja që rrjedhin nga
përgjegjësitë dhe detyrat e reja nga ndryshimi i qeverisë. Akademia e Manaxhimit
nën Presidencen e RK, është çelesi për trajnimin e institucioneve të shërbimit civil në
Republikën e Kirgizstanit, që koordinon trajnimin dhe përmirësimin e punonjësve të
sherbimit civil dhe bashkiakë sipas të gjitha modeleve të arsimit në rajon. Në qershor
2001, u themelua Instituti për Administrimin Publik, në varësi të Akademisë së
Manaxhimit. Instituti përbëhej nga Departamenti për Administrimin Publik dhe
Qeverisjen Lokale dhe Qendra për Ritrajnimin e punonjësve të Shërbimit Civil dhe
Qeverisjes Lokale, e cila u themelua më janar të 2004, me anë të një dekreti të
qeverisë. U zhvillua një politikë për trajnime në shërbimin civil, e cila përcakton
qartë se reformat duhet të shoqërohen me disa trajnime ose ritrajnime, thjesht sepse
një aktivitet i tillë sipas përkufizimit të vet ka nevojë për ndryshim, prandaj njerëzit
që punojnë në këtë organizatë, që janë objekte të reformës, ju nevojitet asistenca për
t‘u përshtatur me ndryshimet përkatëse. Sipas kësaj politike, trajnimi i stafit është
modeluar në mënyrë që të përshtasë personelin kyç të minsitrive, agjencive dhe
zyrave qendrore me teknikat dhe teknologjitë e reja, që nuk ishin përdorur më parë,
por të cilat janë pranuar gjerësisht së janë të nevojshme për përmirësimin e procesit
të manaxhimit, veçanërisht për ta bërë më ekonomike.
Reformat e mëtejshme në administrimin publik kërkonin forcimin e efektshmërisë së
shtetit, duke përmirësuar transparencën dhe përgjegjshmërinë ndaj sektorit publik si
dhe rritjen e eficencës, besueshmërisë brenda sektorit publik nëpërmjet përmirësimit
të strukturës rregullatore të përdorur në administratën publike si një e tërë. Siç
tregohet, reformat e mëtejshme në vend filluan në 2001. Strategjia për Manaxhimin
publik u hartua në 2003. Zbatimi i këtyre reformave u sigurua nëpërmjet projekteve
të UNDP dhe EC TACIS. Në përputhje me strategjinë e përmendur më sipër dhe në
një linjë me reformat administrative, pritej prej ministrive dhe agjencive të tjera të
shtetit që të rrisnin efiçencën e tyre për sa i përket ofrimit të sherbimit tek qytetarët.
Kjo gjë, nënkupton optimizimin e strukturave ministrore, përmiresimin e
performancës së tyre, përcaktim të qartë të funksioneve dhe detyrave të tyre, si dhe
përshkrimin e punës së stafit. Përveç disa arritjeve, shërbimi civil në Republikën e
Kirgizstanit vuan akoma nga një numër të metash. Problemet kryesore mund të
permblidhen si më poshtë:
Ekzistenca e institucioneve, strukturat organizative dhe funksionale të të cilave
nuk janë reformuar për të plotësuar kërkesat e shoqërisë së sotme.
Nevoja për të krijuar organe dhe institucione të reja që nga fillimi, të cilat mund
të performojnë funksionet shtetërore të përcaktuara rishtazi.
Legjislacion jo i plotë dhe i pareformuar, i cili qeveris të drejtat dhe detyrimet e
punonjësve të shërbimit civil, me mangësi të veçanta në dallimin mes punonjësve
të zgjedhur dhe atyre të emëruar, si dhe në praktikat e veçanta në fushat e
politikave të pagesës, largimeve, rekrutimeve dhe etikës;
Mungesa e kapacitetit te punonjësit e shërbimit civil për t‘ju pergjigjur kërkesave
të reja, që rridhnin nga përgjegjësitë dhe detyrat e reja të ndryshuara nga qeveria;
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Mbizotërimi i korrupsionit të përhapur brenda administratës shtetërore për shkak
të arsyeve të ndryshme, duke përfshirë mungesën e transparencës,
papërgjegjshmërinë dhe varfërinë;
Manaxhimi i dobët ose të paktën i nënpërdorur i burimeve njerëzore brenda
administratës publike;
Profesionalizmi i administrimit public, është faktor përcaktues dhe për disa
çështje të rëndësishme, si rrogat e ulëta, mungesa e nxitjeve dhe mundësive për
përmirësimin e kapaciteteve profesionale.
3. 1 Decentralizimi
Strategjia për decentralizimin u përmirësua më 2002 dhe bazuar në përmbajtja e saj
ishte më shumë një letër analitike sesa praktike. Strategjia hidhte dritë mbi problemet
ekzistuese si më poshtë:
Legjislacion i varfër dhe kontradiktor;
Mbështetje e pamjaftueshme nga shteti për vetëqeverisjen lokale;
Mekanizma financiarë dhe rregullatorë joefikas;
Zyrtarë bashkiakë me nivel të ulët aftësish;
Mobilizim i pazhvilluar social;
Mungesa e mekanizmave për bashkëpunimin ndërsektorial.
Tre vjet pas publikimit të strategjisë, theksi është vënë në shpejtimin e përmirësimit
të legjislacionit, duke përfshirë ketu një ligj shumë të rëndesishëm mbi
Vetëqeverisjen Lokale dhe Qeverisjen Lokale, Ligji mbi Ekonominë dhe Baza
Financiare e Qeverisjes Lokale. Qëllimi i mëvonshëm ishte paraqitja e një sistemi të
ri për buxhetin qeveritar që do të lejonte bashkitë të hidhnin tutje hallkat, që i mbanin
të lidhura me administratën locale, shtetërore (local state administration - LSA).
Fatkeqësisht, buxheti i qeverisjes lokale (LG) është më shumë një mit sesa një
realitet. Ministria e Financës vetëm ka refuzuar të përpiqet të zbatojë një gjë të tillë
në vitet e mëparshme, edhe pse në Qershor 2006 tregoi pak angazhim për paraqitjen e
ketij buxheti, për vitin financiar 2007.
Administrata locale, shtetërore ka gjithashtu një interes për të mbajtur bashkite afër
saj. Bashkitë, janë të mbingarkuara me ekzekutimin e shumë funksioneve
administrative dhe të deleguara që perfitojnë nga LSA. Pra, kryetarët e bashkive janë
të emëruar nga qeveria qendrore, 80 për qind e taksave lokale merren nga LSA, të
cilat mund të rishpërndahen sipas gjykimit të saj dhe bashkitë janë të lejuara të
shpenzojnë vetëm buxhetin e tyre në linjat e aprovuara të veprimit. Për shembull,
qyteti i Karakolit, është i lejuar të shpenzojë vetëm 300,000 som për Manaxhimin e
gjerë për një qytet me popullsi 60,000 banorë.
Decentralizimi ka provuar të jetë një fjalë shumë e përhapur dhe intensive.
Megjithatë, vetëqeverisja lokale ende trajtohet nga qeverisja qendrore si pjesë e
sistemit të Administrimit Lokal Shtetëror. Agjencia kombëtare që përfaqëson
qeverisjen locale, në thelb është një agjenci shtetërore sipas statusit të saj ligjor, pra
me përkufizim nuk mund të sigurojë dhe inkurajojë funksionimin e duhur të
vetëqeverisjes lokale.
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3.2 Mësime të mësuara për zbatimin e PMR, në Republikën e Kirgistanit
1. Reformat e Kryeministrit në vend drejtohen nga agjenci donatore, shumica prej
të cilave janë Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombetar, USAID, UNDP,
EC TACIS. Shpesh ka mbivendosje të projekteve të tyre, në disa raste më shumë
kundërshtuese sesa plotësuese.
2. Çdo agjenci donatore vendos objektivat e veta, të cilat në fakt nuk pasqyrojnë
domosdoshmërisht nevojat e agjencisë përftuese.
3. Nevoja për reforma drejtohet nga mundësia për të sjellë sa më shumë para në
vend, por nuk përdoret me aq efikasitet sa duhet.
4. Një problem i madh ekziston në koordinimin e projekteve të diversifikuara e të
financuara nga burime donatore.
5. Përfituesit ndjejnë mangësinë e pronësisë së projekteve.
6. Progresi i projekteve shikohet nga një sistem i rregullt raportimi. Raportet mbi
projektet duhen parë së pari nga Autoriteti Kontraktual, pastaj i dërgohen
agjencisë përfituese vetëm sa për ta paraqitur.
7. Çeshtja e vazhdimësisë, është një problem real që has vendi. Çdo projekt humbet
shumë kohë dhe burime për mobilizimin e projektit të zyrës, familjarizimit me
situatën në organizatën përfituese, takime orientimi-familjarizimi, mbledhja e
informacionit të background-it, kryerja e studimeve në tavolinë dhe vendosja e
lidhjeve të punës me menaxherët kryesorë dhe stafin vendimmarrës të agjencisë
përfituese.
8. Si rezultat, projekti për stafin punon si një ―ushtrim i izoluar intelektual‖ vetëm
për të përmbushur kërkesën për raportim.
9. Agjencia përfituese në fakt gjithmonë përpiqet për të përdorur projektet e
asistencës si një fuqi punëtore shtesë. Pra, sqarimi dhe marrëveshja se stafi i
projektit ―do të punojë me‖ stafin e përfituesit dhe menaxherët e tij, si dhe ―nuk
do te punojë per‖ është thjesht humbje kohe.
10. Ndryshimet në ministri, ose në çdo organ tjetër të administratës publike kërkojnë
ndryshime në politikën sektoriale, procesin e bërjes së politikave dhe vullnetin
politik të vendit. Efiçenca në sistemin e administrimit publik duhet parë përmes
aftësisë së organeve shtetërore për ofrimin e shërbimeve dhe/ose të mira
klientëve/shtetasve. Rimodelimi i funksioneve dhe ndryshimi i strukturës
organizative nuk do të çoj domosdoshmërisht në arritjen e qëllimeve dhe
objektivave të synuara në politikat e përgjithshme kombëtare, për shembull në
Strategjinë mbi Centralizimin.
Literatura:
EC TACIS Project ―Strengthening Local Self-government in the Kyrgyz Republic‖. Road
Map. Bishkek 2006.
EC TACIS ―Civil Service Reform in KR‖, analytical reports. Bishkek 2004–2006.
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1 2002, p. 493–524.
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Periud
ha
5 Maj
1993

Të përgjithëshme
U përshtat Kushtetura e Parë e
Republikës së Kyrgizstanit, u
amendua më 1996

Organizimi

Personeli

Kushtetuta përcakton
parimet bazë të strukturave të
shtetit në vend:
1. Presidenti është
Kreu i Shtetit, zyrtari më i lartë
dhe Kreu i Pushtetit Ekzekutiv.
2. Jogorku Kenesh,
Parlamenti i Republikës së
Kyrgizstanit, është organi
përfaqësues që ushtron pushtetin
legjislativ në vend.
3. Qeveria e
Republikës së Kyrgizstanit është
organi suprem për ekzekutimin
e pushtetit shtëtëror. Presidenti
emëron Kryeministrin dhe
anëtarët e Qeverisë.
Kryeminsitri përcakton
strukturën e qeverisë.

2010

29
Maj
2001

Financa
Sistemi i buxhetit kombëtar
të krijuar, përbehej nga dy
pjesë te lidhura:
Pjesa e parë ishte
buxheti shtëtëror, i hartuar dhe
propozuar nga qeveria dhe
miratuar nga Jogorku Kenesh.
Përvec buxhetit shtëtëror,
kishte dhe një buxhet të
administratës lokale (buxhetet
për vetëqeverisjen lokale u
vendosën më vonë)

Konsolidimi i Kredise per
Ndryshimin Strukturor, te
Bankes Boterore per 20002004.
Struktura e Përgjithshme
e Zhvillimit deri mëe 2010 u
hartua si një strategji afatgjatë,
duke perfshirë qëllime të mëdha të
qeverisë për arritjen e mirëqenies
politike dhe sociale duke siguruar
vazhdimësi dhe pjesëmarrje të
gjerë të të gjitha shtresave sociale

Prioritet kryesore për
U krijua Këshilli Kombëtar i zhvillim nga СDF:
Koordinimit
për
- Formimi i një adminsitrimi
implementimin e CDF.
publik transparent, një
sherbimi civil profesional dhe
të përgjegjshëm si dhe
zhvillimin e institucioneve

Fondet për implementim e
CDF nuk ishin dhënë ende nga
buxheti
shtetëror;
ishte
parashikuar të financoheshin
aktivitetet e CDF kryesisht
përmes kredisë së Bankës
Botërore dhe granteve të
agjencive
donatore
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të popullatës në reformat që do të
kryheshin.
CDF u emërua nga Asembleja
Kombëtare. Qëllimet e CDF-së janë
krejtësisht në përputhje me tetë
Objektivat e Zhvillimit tëMileniumit

demokratike;
- Zhvillimi i njerëzve, mbrojtja
e të drejtave dhe lirisë së
shtetasve;
- Krijimi i vendeve të punës
dhe zvogëlimi i papunësisë;
- Mbështetja e rritjes
ekonomike

12
Janar
2002

6
Shtator
2002

Ligji mbiVetëqeverisjen.
Ligji u ndryshua ne vite te
ndryshme, Shtator 2003, Janar
2005 dhe Shkurt 2006.

Strategjia Kombëtare për
Zvogëlimin e Varfërisë (National
Poverty Reduction Strategy -NPRS)
deri më 2005 kërkon që të pershtasë
vizionin e CDF në masa konkrete
dhe thekson tre kategori ndërhyrjesh:
(1) promovimin e një rritje të
vazhdueshme, (2) ndërtimin e një
shoqërie të drejtë, (3) krijimi i një
shteti efektiv.

U krijua Ministria për
Vetëqeverisjen Lokale.

Këshilli Kombëtar i
Koordinimit për
implementimin e CDF u
mbështet nga Bnka Botërore
dhe FMN. Më 21 shkurt 2003,
NPRS u aprovua nga Këshilli
Ekzekutiv i FMN dhe më 27
Shkurt nga Bordi i Drejtorëve
të Bankës Botërore.

ndërkombëtare; BB ―Studim
mbi Qeverisjen‖ (2003); BB
―Vlerësimi i Besueshmërisë
Financiare të Vendit‖ (2003);
BB ―Qeverisja Lokale dhe
Antikorrupsioni‖ (2004); BB
―Rishikimi i Shpenzimeve
Publike)
Buxheti për
Vetëqeverisjen lokale u
formua zyrtarisht; Ligji
―Mbi bazat financiareekonomike të
vetëqeverisjes‖ (2003)
Strategjia për
Asistencën e Vendit e Bankës
Botërore për 2003-2006 (2003)

Reformat në Manaxhimin Publik: Kirgistan
17
Dhjetor
2002

18
Shkurt
2003

U firmos nga
Presidenti Strategjia Kombëtare
―Decentralizimi në Manaxhimin
publik dhe zhvillimi i vetëqeverisjes
lokale‖
Fokusi u vu në
forcimin e përgjegjësive dhe afteëive
të qeverisë lokale me theksin në
decentralizimin e ofrimit të
shërbimeve sociale dhe Manaxhimit
të të mirave të përbashkëta/urbane të
marra nga kompanitë shtetërore.
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Nga UNDP ―Forcimi i
Sistemit të Qeverisjes së
Shtetit dhe

U themelua
Këshilli Koordinues për
Decentralizimin i drejtuar nga
Kryeministri.

Reformat për Administratën
e Shtetit ― (2002)

U bënë
ndryshime në ligjin ―Mbi bërjen e
ndryshimeve dhe shtesave në
Kushtetutën e Republikës së
Kyrgizstanit‖ më 18 Shkurt 2003.

Nga UNDP
―Programi për
Decentralizimin. Mbështetja e
kongresit dhe Komuniteteve
lokale‖
Kredia për
―Asistencën Teknike në
Qeverisje‖ (GTAC), BB.

11
Gusht
2004

U krijua Agjencia Kombëtare
e Shërbimit Civil

U aprovua ligji i
riparë dhe ndryshuar ―Mbi
shërbimin Civil‖. Ligji përcakton:
Një strukturë ligjore që qeveris të
drejtat, detyrimet e shërbimit
lidhur me punonjësit e shërbimit
civil. Shërbimi Civil përbehet nga
organe, të pergjegjshme për
ekzekutimin e pushtetit shtetëror
duke pëfshirë Ministritë,
Agjencitë Shtetërore, Komisionet
Shtetërore, Provincat dhe

Krediti për Asistencën në
Strukturimin e Qeverisë.
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Administratën Shtetërore në nivel
lokal dhe është e ndarë nga
mësuesit, punonjësit e kujdesit
shëndetësor, punonjësit me
uniformë, punonjësit në
Kompanitë me pronësi Shtetërore
si dhe të tjerë (shërbime publike);
Prezanton pozicionin e një
Sekretari Shteti
Trajnimin e punonjësve civilë dhe
bashkiakë.

5
Qershor
2004

Shkurt
2005

Strategjia për
Reformat në Manaxhimin Publik.

U krijua
Këshilli Konsultativ
(Sekretariati) mbi Qeverisjen e
Mirë.

Në Shkurt 2005, pas zgjedhjes
së Parlamentit, legjislatura e
Parlamentit të mëparshëm u
konvertua nga një organ me dy
dhoma në një organ me një
dhome. Jogorku Kenesh
përbehet nga 90 anëtarë të

EC TACIS –
―Modernizimi i Administratës
Publike të RK‖
Projekti i EC
TACIS:Mbështetja e
Reformave në Shërbimin Civil
në RK‖
Projekt i
UNDP: ―Forciimi i Sistemit të
Qeverisjes Shtetërore dhe
Reformat në
Administratën Shtetërore
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zgjedhur për pesë vjet. 50% e
anëtarëve të Jogorku Kenesh
janë zgjedhur mbi bazë
propocionale.
21
Qershor
2005

Përshtatet
Strategjia Kundër Korrupsionit, e
fokusuar në përmirësimin e
efektshmërisë së qeverisë; duke
ngritur besueshmërinë e organeve
shtetërore dhe punonjësve
qeveritare; duke reformuar
institucionet kyc të qeverisë që
kanë ndikim direkt në biznes dhe
në popullatë.

Krijohen Këshilli Kombëtar
për Antikorrupsionin dhe
Agjencia për Parandalimin e
Korrupsionit.

2005

Mbështetja nga EC TACIS për
fuqizimin e Vetëqeverisjes
lokale në RK (2005-2006)

Riorganizohet Ministria e
Vetëqeverisjes lokale në
Agjencinë e Vetëqeverisjes,
Nëntor 2005.
15
Janar
2007

Si rezultat i Reformës Kushtetuese,
një Kushtetetutë e re u miratua
duke kaluar ligjin ―Mbi redaktimin
e Kushtetutës së Republikës së
Kirgizstanit‖

Presidenti amendoi
Kushtetutën në mënyrë të
konsiderueshme dhe aprovoi
një version totalisht të ri të
Kushtetutës, i cili rrit
jashtëzakonisht rolin e
Presidentit. Si pasojë,
Kushtetuta e 15 Janarit i jep
më shumë pushtet Presidentit

Sipas versionit të Kushtetutës së
Re, një parti politike, e cila do
të ishte në gjendje të fitonte
50% të votave në zgjedhjet e
2010, kishte të drejtën të
propozonte përfaqësuesit e saj
për pozicionin e Kryeminstrit
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sesa presidentit të mëparshëm
Akaev.

Maj
2007

Strategjia për Zhvillimin e vendit
2007-2010
Procesi për hartimin dhe
pregatitjen e draftit për Strategjinë
Kombëtare të Zhvillimit filloi
menjëherë pas revolucionit të
Marsit te 2005 dhe perfundoi ne
Maj 2007, kur u aprovua me anë të
një Dekreti nga ana e Presidentit.
Objektiva kryesore e Strategjisë
ishte rritja e kapaciteteve
ekonomike të vendit me anë të :
Reformave të
politikës dhe të PM
Aktiviteteve
Antikorruptive
Zhvillimit
njerëzor dhe social
Një ambjentt
të pandotur

Më shumë se 40 projekte, të
sponsorizuara nga donatorë
ndërkombëtarë po kryhen sot në
Kirgizstan. Portofoli aktual është
561.2 milionë $. Ndihma totale
për Kirgizstanin është 1.5 bilionë
$ pa marre parasysh mbështetjen
teknike.
Buxheti për Strategjinë e
Zhvillimit të Vendit për 20072010 është planifikuar në një
shifër prej 8.75 bilionë $.
Buxheti afatmesëm për 20072010 është 3.3 bilionë $ dhe
komuniteti i donatorëve do të
kontribuojë me 413 milionë $.
Qeveria duhet të kerkojë për një
shtesë prej 6.22 bilionë, të
nevojshme për implementimin e
strategjisë.
Buxheti për Reformat në
Manaxhimin Publik dhe në
politikë është planifikuar në një
shumë prej 85.00 milionë $.
Buxheti shtetëror do të
kontribuojë 43.8 milionë $,
ndërsa 36.7 është kontributi i
komunitetit donator.

Reformat e manaxhimit publik: Letonia
Inga Bite Perceva

1. Problemet social- demografike
Në 1 Janar të vitit 2008, Letonia kishte një popullsi prej 2,271,000 banorë. Gjate
viteve 1999-2008, popullsia e saj u zvogëlua me 128,0001 banorë. Sipas
parashikimeve të EUROSTAT-it (Institutit Europian të Statistikave) mendohej se
numri i popullisë do të zvogëlohej sërish. Kjo situatë demografike e paqëndrueshme
që kishte nisur që prej vitit 1991 ishte pasojë e dy proçeseve negative – e para, prej
rënies së numrit të lindjeve, dhe plakjes së popullsisë, dhe e dyta prej proçesit të
migrimit. EUROSTAT-i parashikonte se plakja e popullsisë do të vazhdonte edhe në
të ardhmen. Një tjetër faktor i rëndësishëm i cili gjithashtu duhet të merret parasysh
është se niveli i emigrimit ështe më i lartë se ai i imigrimit.
Në periudhën 1999-2008, denduria e popullsisë në zonat urbane dhe rurale ndryshoi.
Në fillim të vitit 2000, 68.1% e popullsisë jetonte në zonat urbane ndërsa 31.9% ne
zonat rurale.Në 1 Janar të vitit 2008, shifrat tregonin se 67.9% e popullsisë jetonte në
zonat urbane dhe 32.1% në zonat rurale. Ndryshimi i dendurisë lidhet me ndryshimet
e situatave ekonomike dhe strukturore.Letonia gjithashtu është karakterizuar nga një
përqëndrim i lartë i popullsisë në kryeqytetin e saj – të dhënat tregojnë se në vititn
2008, 31.6% e popullsisë jetonte në Riga. Bashkë me rënien e numrit të popullsisë,
ndryshoi edhe numri i popullsisë lidhur me prejardhjen etnike të tyre por ndryshimet
e mëdha që nisën që prej vitit 1999 ende nuk po ndiheshin. Në vitin 2008, Letonezët
përbënin 59.2% të popullsisë, ndërsa Rusët 28% 2. Raporti meshkuj/femra nuk ka
pësuar ndonjë ndryshim të rëndësishëm për disa dekada me radhë, kështu në vitin
2008, meshkujt përbënin 46.1% të popullsisë ndërsa femrat 53.9%.
2. Politikat e brendëshme social-ekonomike
Aktiviteti ekonomik, pothuaj në të gjithë sektorët strategjik të ekonomisë, arriti pikun
e tij në periudhën 2006-2007. Kërkesa e brendëshme nxiti zhvillimin e sektorit të
shërbimeve, veçanërisht të sektorëve të tregëtisë dhe ndërtimit. Një nivel i lartë
rritjeje u vu re edhe në sektorin e telekomunikacionit. Në periudhën 2001-2006,
prodhimi i brendëshëm (PB) u rrit mesatarisht me 10-16% në vit, por pësoi një rënie
të papritur në 2007 duke arritur vlerën prej 1% e duke treguar se pritej një rënie e
mëtejshme edhe gjatë 2008. Konkurenca e fabrikave Letoneze, së pari shpjegohet me
rritjen e shpejtë të prodhimit, të nxitur nga investimet e bëra gjatë viteve të fundit,
por që tashmë po përballeshin me kritika serioze për shkak të rënies së përgjithshme
ekonomike.
Pavarësisht faktit se rritja ekonomike në Letoni çoi në një situatë të qëndrueshme
makroekonomike, ajo u godit nga reçensioni ekonomik mbarëbotëror. Defiçiti i
1
2

Statistikat Zyrtare: http//www.csb.gov.lv/csp/content/?ing=en&cat=2269
Statistikat Zyrtare: http//www.csb.gov.lv/csp/content/?ing=en&cat=2269
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përgjithshëm buxhetor i qeverisë në Letoni, është i ulët dhe nuk e ka kaluar nivelin e
vendosur në kushtet e Mahstrihtit. Parlamenti miratoi defiçitin e përgjithshëm
buxhetor të qeverisë për vitin 2006, në vlerën e 1.5% të PBB-së, si edhe një buxhet të
balancuar për vitin 2007. Megjithatë, qeveria dhe Parlamenti u përpoqën që të
zvogëlonin shpenzimet qeveritare në mënyrë që viti 2008 të mbyllej me një bilanc
pozitiv duke parashikur një rritje reale të PBB për vitin 2009. Mendohet ende, se
Letonia nuk rrezikohet nga rritja e defiçitit buxhetor, nga kufiri prej 3 per qind i
vendosur sipas kriterit të Mahstrihtit. Defiçiti aktual është relativisht i lartë, por në
ditët e sotme ai nuk konsiderohet si vlerë kritike, sepse mbulohet nga investimet e
huaja direkte si edhe nga huatë afatëgjata. Rezervat e huaja neto të Bankës Qëndrore
të Letonisë, mbulojnë plotësisht rezervën për likuiditete.
Megjithatë, duhet theksuar se me kalimin e kohës, situata ka ndryshuar. Në Gusht të
2008, niveli i inflacionit në Letoni ishte 15.6%, në Estoni ishte 10.5%, por në Lituani
ai ariti vlerën e 12.2%, në një kohë kur niveli mesatar i inflacionit në BE ishte 4.2%3.
Niveli i papunësisë në Korrik të vitit 2008 për Letoninë llogaritej në 5.7 per qind; në
Estoni ishte 4% dhe në Lituani ishte 4.6%, ndërkohë që niveli mesatar i papunësisë
për BE shënonte vlerën e 6.8%4. Edhe situata lidhur me shifrat e rritjes së PBB ishte
e kënaqshme - rritja për 3-mujorin e dytë të 2008, krahasuar me të njëjtën periudhë të
vitit të kaluar në Letoni ishte 0.2%; në Estoni ishte -1.4% dhe në Lituani arrinte
vlerën e 5.5%, ndërkohë që mesatarja e PBB për 27 vendet e BE ishte 1.6%5. Cilat
janë shkaqet e këtyre treguesve? Si kanë ndryshuar këto shifra me kalimin e kohës?
Cilët janë faktorët kryesorë që ndikojnë në ndryshimin e këtyre shifrave midis tre
vendeve të Balltikut, duke patur parasysh kushtet e ngjashme fillestare të tyre? Ku
ngjasojnë vërtet këto kushte fillestare? Cilat janë impaktet e jashtme dhe të
brendëshme mbi situatën ekonomike të Letonisë – dhe cilat janë më të rëndësishme –
çfarë mund të bëjmë ne për të përballuar situatën dhe për të rifituar rritjen e
qëndrueshme ekonomike të vendit? Këto janë edhe çështjet kryesore që i drejtohen
qeverisë Letoneze, pyetje të cilave duhet t‘u përgjigjen ekspertët përkatës. Megjithatë
ka shumë mundësi që të mos merret përgjigja e duhur për secilën nga pyetjet e
paraqitura. Raporti i Shtatorit të 2008 i BICEPS theksonte se, për çudi, vendimarrësit
në Letoni, për të shpjeguar inflacionin, ju drejtuan faktorëve global, siç ishin, rritja e
çmimit të naftës dhe gazit apo rritja e çmimeve të ushqimeve. Megjithatë, ekspertët
mendojnë se Letonia ende qëndron larg një inflacioni të lartë në krahasim me dy
vendet e tjera të Balltikut, kryesisht si rezultat i rritjes së shpejtë të tregut të punës
dhe rritjes së konsiderueshme të pagave6. Paga mesatare zyrtare (bruto) në Letoni
(duke përjashtuar punën në të zezë) ka pësuar rritje nga 269 LVL (458 Euro7) që
3

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PDR_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2008/PGE_CAT_PREREL YEAR_2008_MONTH_09/2-16092008-EN-AP.PDF.
4
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PDR_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_20
08/PGE_CAT_PREREL_ YEAR_2008_MONTH_08/2-29082008-EN-BP.PDF.
5
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PDR_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2008/PGE_CAT_PREREL_ YEAR_2008_MONTH_09/2-03092008-EN-BP.PDF.
6
7

Raporti i Qëndrës Balltike Ndërkombëtare për Studime Ekonomike dhe Politike, Shtator, 2008.
Duke ju referuar kursit zyrtar të kembimit të 30 Shtaorit të 2008. www.bank.lv.
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ishte në tremujorin e parë të 20068 në 453 LVL (771 Euro) në tremujorin e parë të
20089, gjë që tregon për një rritje prej 68% brenda dy viteve, ndërkohë që paga
minimale e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave (KM) u rrit nga 90 LVL10 (153 Euro)
në 160 LVL11 (272 Euro) ose afërsisht 77%.
Në mesin e vitit 2007, u vendos një sistem i ri pagash për nëpunësit civil si edhe për
punonjësit e institucioneve të administrates publike – pagat e punonjësve të
shëndetësisë, mësuesve, dhe policëve u rritën në varësi të akteve të tjera normative
duke çuar në një rritje të konsiderueshme pagash (bruto) për sektonin publik nga 301
LVL (512 Euro) që ishte në tremujorin e parë të 2006 më 516 LVL (878 Euro) në
tremujorin e katërt të 200812, që do të thotë një rritje prej 71 per qind, duke tejkaluar
në këtë mënyrë nivelin mesatar të rritjes së pagave.Lidhur me këtë çështje, ekspertët i
referohen gjithashtu edhe politikave të vonuara që ndikuan në këtë rritje13.I ashtuquajturi Plani i Reduktimit të Inflacionit hyri në fuqi në Mars të 2008, kur niveli i
inflacionit ishte pothuaj 16.8 per qind.14
Tashmë në 2009, qeveria Letoneze ndodhet në një gjëndje të vështirë buxhetore, ku
nga njëra anë Banka Qendrore e Letonisë, shprehet se nuk parashikohet të ketë
deficit dhe nga përvoja e saj ky deficit do të shfaqet në fund të 2009, kurse nga ana
tjetër, qëndrojnë sindikatat e punës, duke kërkuar rritje të pagave, të paktën deri në
nivelin e inflacionit. Kryeministri kishte njoftuar se nuk do të kishte rritje pagash në
sektorin shtetëror për vititn 2009, duke parashikuar një defiçit afërsisht në vlerën e
1.85%.Të gjitha institucioneve publike ju kërkua që të reduktonin stafin e tyre me
5% që nga 1 Janari i 2009 dhe me 5% të tjera nga Janari i 2010. Gjithashtu u kërkua
dhe është ende në proçes një shkurtim prej 10.6% e totalit të buxhetit, për të gjitha
institucionet e administratës publike. Rezultatet janë ende në vazhdim, ndërsa
Qeveria ka premtuar se do të paraqesë në Parlament projekt ligjin për Buxhetin që
nga 6 Tetori i 2008. Sipas Kushtetutës së Letonisë, nëse projekti ligji për Buxhetin
nuk miratohet nga Parlamenti, Qeveria rrëzohet automatikisht. Megjithatë,
Parlamenti e miratoi Ligjin për Buxhetin të propozuar nga KM në 14 Nëndor të
2008.
3. Sistemi politik
Letonia është republikë demokratike, me sistem parlamentar. Sipas Kushtetutës së
Letonisë, Parlamenti (Saeima) zgjidhet nëpërmjet zgjedhjeve të përgjithëshme, të
barabarta, të drejtpërdrejta dhe zgjedhjeve indirekte, bazuar në listën proporcionale.
Saeima përbëhet nga 100 vende. Parlamenti zgjedh Presidentin e vendit dhe miraton
Këshillin e Ministrave. Presidenti është edhe Kreu i Shtetit dhe ka funksion kryesisht
përfaqësues. Zgjedhjet e Saeima mbahen 1 herë në katër vjet. Shpërndarja e vendeve
8

Statistikat Zyrtare: http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2304.
Statistikat Zyrtare: http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=244.
10
25.10.2005. VKM NR. 790 ―Vendimi mbi Pagat mujore minimale dhe nivelin minimal të pagesës për orë‖.
11
28.08.2007. VKM NR. 592 ―Vendimi mbi Pagat mujore minimale dhe nivelin minimal të pagesës për orë‖.
12
Statistikat Zyrtare: http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2304.
13
Raporti i Qëndrës Balltike Ndërkombëtare për Studime Ekonomike dhe Politike, Shtator, 2008.
14
http://www.fm.gov.lv/?lat/makroekonomika/inflaija/apskatu_arhivs/761.
9
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në Parlament ka ndryshuar, krahasuar me rezultatet e zgjedhjeve të fundit të mbajtura
në Tetor të 2006, kryesisht si rezultat i numrit të deputetëve që kanë dhënë
dorëheqjen nga partitë e tyre politike duke formuar organizime të reja politike,
ndërkohë që mbanin mandatin e deputetit. Në fund të vitit 2008, ekzistonin grupet e
mëposhtme parlamentare: ―Partia Popullore‖ – 21 vende, ―Bashkimi i të Gjelbërve
dhe Fermerëve‖ – 17 vende, ―Era e Re‖ – 14 vende, ―Qëndra e Harmonisë‖ -18
vende, dhe bashkimi i ―Partia e Parë e Letonisë‖ dhe partia ―Ruga Letoneze‖ – 10
vende, Bashkimi Kombëtar Konservator Letonez ―Për Atdhe dhe Liri‖/LNNK – 5
vende, Bashkimi për të Drejtat e Njeriut‖ – 5 vende, partia ―Bashkimi Qytetar‖ – 6
vende, dhe 4 vende të tjera nga anëtarë të tjerë të Parlamentit15. Sistemi partiak
Letonez shpesh është i paqëndrueshëm. Numri i partive politike që dominojnë
ndryshon nga njëra legjislaturë në tjetrën. Zhgënjimet e vazhdueshme nga forcat
politike ekzistuese krijojnë mundësinë e formimit të partive të reja politike. Partitë
politike letoneze shpesh kanë një numër të vogël anëtarësh. Zgjedhjet e fundit
treguan qartë se ky fenomen po vjen duke u rritur – duke ju referuar pakënaqësisë së
partive politike në pushtet, shpresohet të votohen ende për të njëjtat parti. Si rrjedhim
i numrit relativisht të madh të partive politike të përfaqësuara në Saeima, shpesh
proçesi i formimit të qeverisë zgjat pothuaj një muaj, pas përfundimit të zgjedhjeve.
Megjithëse, teorikisht, Presidenti i vendit mund të zgjedhë ndonjë nga kandidatët për
Kryeministër sipas pavarësisë së tij/të saj juridike, në realitet, kandidati emërohet pas
negociatave intensive ndërmjet koalicioneve të partive kryesore.
Gjatë periudhës 1993-2008 Letonia ka patur 13 Kabinete Qeveritare (përfshirë edhe
Kabinetin aktual) me një jetëgjatësi mesatarisht prej 13 muajsh. Megjithatë, fakti se
gjatë periudhave të caktuara Letonia ka patur qeveri të vogla, tregon për natyrën e
moderuar të konfliktit politik. Madje, pavarësisht frekuencës së ndryshimit të
kabineteve qeveritare, orientimi politik i qeverisjes ka qënë shumë i qëndrueshëm
duke u dominuar nga politikat e krahut të djathtë. Saeima, miraton synimet kryesore
politike të qeverisjes. Para se parlamenti të miratojë kandidatin për postin e
Kryeministrit ai paraqet përbërjen e Këshillit të Ministrave dhe një projekt deklaratë.
Zakonisht partitë e koalicionit negociojnë këto deklarata, duke patur parasysh
programet dhe interesat e tyre. Në shumicën e rasteve, deklaratat qeverisëse bazohen
në rezultatet e pazareve, sesa në planet e zhvillimit. Në praktikë, shpërndarja e
posteve ministrore brenda partive të koalicionit është edhe objekt i debatit midis
forcave politike.
4. Ide për një manaxhim të ri
Kërkimet e financuara nga institucionet shtetërore edhe nga donatorë të huaj, lidhur
me reformat në fazën fillestare të tyre kanë treguar se dështimet e qeverive të
ndryshme si (institucionet jo efiçente, burimet njerëzore të papërshatëshme,
përdorimi i rezervave i pabazuar në prioritetet kryesore, ndërhyrjet shtetërore në
sektorët ku dështimet e tregut nuk mund të përcaktoheshin qartë, mungesa e
15

Për më shumë informacion: http://www.saeima.lv/index_eng.html.
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transparencës lidhur me shpenzimet publike, korrupsioni, etj) penguan investimet
private, të cilat përbëjnë një nga elememtët kryesorë për zhvillimin, rritjen e
mundësive të punësimit dhe të reduktimit të varfërisë.16
Një ndikim të rëndësishëm në reformat e manaxhimi publik ka patur edhe proçesi i
pranimit në BE. Administrimi publik erdhi si rezultat i nevojës për përshatur acquis,
si edhe për të përfituar fonde. Megjithatë, nuk ekziston asnjë kërkesë e veçantë apo
tregues në lidhje me administrimin publik, me përjashtim të kriterit të Kopenhagenit
dhe Traktatit të Amsterdamit, që deklarojnë se administrimi publik duhet të jetë
demokratik, duke zbatuar të gjitha rregullat dhe ligjet. E vetmja pengesë kryesore për
pranimin e Letonisë sipas raporteve të vazhdueshme të Komisionit, lidhej me faktin e
përafrimit të ngadaltë të kuadrit të saj ligjor, si edhe të mungesës së përshtatjes së
burimeve financiare dhe burimeve njerëzore.
Përveç mbështjetjes së projektit PHARE të BE dhe monitorimit të proçesit, zhvillimi
i administrimit publik u ndikua edhe nga organizatat ndërkombëtare (SIGMA,
UNDP, Banka Botërore). Psh, vlen të përmendim raportin e vitit 2000, të Z.Robin
Mountefield, drejtuar kryeministrit të vendit lidhur me manaxhimin publik17. Ai bëri
thirrje për një manaxhim strategjik dhe reforma në manaxhimin publik, si një kusht
paraprak për anëtarësimin në BE, marrëveshje të përbashkëta midis partive politike,
sepse reforma në manaxhimin publik është në interes të të gjithëve, të partive
politike, shërbimit civil, dhe institucionit të ―Kancelarit të Ri‖ që varej nga
Kryeministri dhe që kishte për detyrë hartimin e politikave dhe startegjive të
bashkëpunimit, si edhe të reformave në shërbimin civil, bashkërendimin e proçeseve
të buxhetimit me planifikim strategjik, kontrollin në nivel horizontal të zbatimit të
funksioneve, krijimin e agjensive, luftën kundër korrupsionit si edhe të bënte
propozime lidhur me zhvillimin rajonal.
Kjo periudhë, shënon një drejtim të rëndësishëm lidhur me perceptimin e natyrës së
administrimit publik si edhe të ideve të reja lidhur me këtë manaxhim publik, siç janë
rezultatet – në manaxhimin bazë, përgjegjësia, shërbimi i orientuar nga klienti si edhe
shumë parime të tjera, të cilat përbëjnë thelbin e gjithë ligjeve dhe dokumentave
strategjik që do të ndikojnë në cilësinë e administrimit publik.
5. Presioni nga qytetarët
Në Letoni, nuk është kryer ndonjë studim i zgjeruar lidhur me bashkëpunimin
ndërmjet shtetit dhe qytetarëve të tij. Brenda kuadrit të vlerësimit të Strategjisë së
Reformës në Administrimin Publik 2001-2006, u ndërmor një sondazh me qytetarët e
vendit duke i pyetur: ―Cilat janë tre gjerat e para që duhet të ndryshojnë në
funksionimin e institucioneve shtetërore‖? Përgjigjet u grupuan sipas 3 temave
kryesore: të luftohet korrupsioni në administratën publike; riorganizimi i proçedurave
16

Raporti dhe Rekomandimet e Presidentit të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim
drejtuar Drejtorëve Ekzekutivë lidhur me Huanë e Dytë me vlerë US$20.21 Milion për Republikën
e Letonisë,15 Gusht, 2002.
17
Raporti i Z.Pobin Mountefield ―Reforma në Administrimin Publik‖, Sekretar për çështje të
posaçme që lidhen me çështjet e Reformave në Administrimin Publik, Riga, 2000.
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burokratike: përmirësimi i sjelljes së nëpunësve civil ndaj qytetarëve të tyre;
përmirësimi i efektivitetit dhe i aksesit të shpenzimeve publike, si edhe përmirësimi i
shërbimit në zyrat e shtetit ndaj qytetarëve.
Një tregues tepër domethënës i administrimit publik është edhe besimi. Për publikun
e gjerë, e gjithë administrata publike përfshin, administratën publike, politikanët dhe
pushtetin vendor – ndërkohë që besimi është një nga elementët që po pëson rënie, në
përgjithësi ai ka pësuar rënie; megjithatë veprimtaritë efektive të administratës
publike mund t‘a përmirësojnë besimin publik. Në periudhat e mëvonshme ky
element patjetër do të jetë një tregues i rëndësishëm i cili do të ndikojë në zbatimin sa
më efiçent të përzgjedhjes së rrugëve dhe mundësive për arritjen e objektivit në
politikën e zhvillimit të administratrimit publik.
Sipas të dhënave të Eurobarometrit, në vjeshtën e 2007 vetëm 19 per qind e të
anketuarve, kishin besim tek Qeveria dhe vetëm 16 per qind shprehnin besim tek
Parlamenti, duke treguar kështu nivelin më të ulët në BE dhe njëkohësisht duke
paraqitur një rënie të besimit publik krahasuar me vitet e mëparshme. Aktorë të tjerë
të rëndësishëm janë gjithashtu sipërmarrësit dhe organizatat joqeveritare. Ato kanë
qënë edhe partnerët kryesore, por kjo praktikë duhet të zgjerohet në të ardhmen duke
përfshirë të gjitha grupet e shoqërisë.
6. Objektvat politik
Analizat e deklaratave të Këshillit të Ministrave që prej vitit 2000, kanë treguar një
rënie për sa i takon çështjeve të reformës në administrimin publik, duke e parë në
aspektin politik. Deklarata e Këshillit të Ministrave për periudhën 2000-2002, shpreh
qartë detyrimet kryesore të reformës: zhvillimi i politikës së reformës në
administrimin publik, krijimin e një sistemi unik pagash, reduktimi i mbivendosjes së
funksioneve, informimin e publikut, nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet shtetit dhe
shoqërisë si edhe më shumë efiçencë në shepnzimet publike18. Periudha 2002-2004
tregon për një rritje në centralizimin dhe politizimin e shërbimit civil. Qeveria
gjithashtu theksoi bashkëveprimin ndërmjet shtetit dhe shoqërisë (transparencë,
përgjegjësi, bashkëpunim dhe informim).
Që prej vitit 2004, deklaratat përmendin gjithnjë e më pak çështjet e administrimit
publik, të cilat shpesh shpreheshin nëpërmjet konceptit të politikave të tjera:
mekanizmat e pastër për pjesëmarrjen e publikut, dialogut social, reduktimin e
diskriminimit racor dhe nxitjen e efektivitetit të kërkimeve. Deklaratat e qeverisë për
periudhën 2004-2006, nuk paraqitën ndonjë çështje të veçantë lidhur me
administrimin publik; ato përmendin vetëm çështjet mbi transparencën dhe luftën
kundër korrupsionit.
Megjithatë, qeveria e periudhës 2006-2007 dhe ajo ekzistuese përfshinë në deklaratat
e tyre shumë nga inisiativat që kishin për qëllim arritjen e rezultateve kryesore të
qeverisjes. Një element shumë i rëndësishëm në fushën e administrimit publik,
mbetet rritja e efiçensës së qeverisë (ulja e numrit të punësuarve në sektorin publik,
18
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rritja e profesionalizmit, reduktimi i kostove administrative). Prioritete të tjera
politike të përmendura në këto deklarata janë: përmirësimi i impaktit të vlerësimit,
reduktimi i ngarkesave administrative dhe efektiviteti në sigurimin e shërbimeve
publike, si edhe rritja e koordinimit të politikave në mënyrë që të arrihet përafrimi i
parashikuar nga Plani Kombëtar i Zhvillimit, si edhe përmbushja e strategjisë
afatëgjatë të zhvillimit të Letonisë.
7. Elita e vendim-marrjes
Reforma në administrimin publik u bë një çështje e rëndësihme, pasi Letonia fitoi
pavarësinë e saj. Puna sistematike lidhur me reformën në administrimin publik filloi
në vitin 1993, kur u miratuan Ligji për Këshillin e Ministrave dhe Ligji për
Shërbimin Civil, dhe kur u krijuan Ministria e Reformave Shtetërore, Shkolla
Letoneze e Administrimit Publik dhe Komisioni i Shërbimit Civil. Në vitin 1995, në
Letoni u miratua Projekti i Reformës së Administrimit Publik dhe si rrjedhim
administrimi publik pati prioritet në sesionin e 5-të të Saeima-s. Që prej periudhës
1993-1995, ka patur disa ndryshime në institucionet përgjegjëse për reformën në
administrimin publik: Zyra për Reformën në Administrimin Publik (1997-2000), një
Ministër për Çështjet e Veçanta në Administrimin Publik dhe Reformat në Pushtetin
Vendor (1999-2000) dhe një Ministër për Çështjet e Veçanta dhe Reformat në
Pushtetin Vendor (2000-2002).
Që prej vitit 2003, Kancelari i Shtetit, është përgjegjës për reformën në
Administrimin Publik. Përgjegjësia politike në këtë fushë i është caktuar
Kryeministrit të vendit, duke përqëndruar në këtë mënyrë zhvillimin e politikave në
administrimin publik në qëndër të qeverisë. Në Deparatamentin e Koordinimit të
Politikave të Kancelarisë së Shtetit, u formua Sektori i Reformave Shtetërore. Ky
sektor, është përgjegjës për çështjet që lidhen me zhvillimin dhe koordinimin e
politikave të administrimit publik, ndërsa zhvillimi dhe koordinimi i politikave të
qeverisjes vendore ishte përgjegjësi e Ministrit të Zhvillimit Rajonal dhe Qeverisjes
Vendore.
8. Sistemi administrativ
Neni 58 i Kushtetutës së Letonisë përcakton qartë se institucionet e administrates
publike janë në varësi të Këshillit të Ministrave. Bazuar në Ligjin për Strukturën e
Administratës Shtetërore, administrata publike është e organizuar sipas një sistemi
hierarkik. Asnjë institucion apo zyrë administrative nuk mbetet jashtë këtij sistemi.
Hierarkia orienton edhe varësinë në administratën publike, të shprehur në rrugë
demokratike, si edhe zinxhirin e ligjshmërisë (votuesi-Parlamenti-Qeveriaadministrata) gjithashtu përfshin edhe nivelin më të ulët të administratës publike.
Të gjitha institucionet dhe zyrat e Republikës së Letonisë janë institucione
administrative qëndrore. Këtu bëjnë pjesë ministritë dhe institucione të tjera
administrative që varen drejtpërdrejt nga Këshilli i Ministrave, Kryeministri apo
Ministrat. Ministritë janë niveli më i lartë i institucioneve administrative, qëndrore të
cilat hartojnë politikat e shtetit dhe përfaqësohen respektivisht me një anëtar në
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Këshillin e Ministrave. Në fillim të vitit 2008, në Letoni ishin: Kancelari i Shtetit, 16
Ministri, dhe 3 Sekretariate ministrore për Çështjet të Posaçme (një total prej 19
institucionesh publike të nivelit të lartë). Gjithashtu edhe Zyra për Parandalimin dhe
Luftën kundër Korrupsionit, gëzonte statusin e institucionit të nivelit të lartë: ajo
kontrollohet nga Kryeministri. 98 institucione të tjera, janë institucione të varësisë
ndërsa 84 institucione të tjera mbikqyren nga anëtarët e qeverisë, duke përfshirë këtu
edhe 30 agjensi shtetërore. Informacioni lidhur me institucionet administrative është
publik. Gjithashtu që prej vitit 2005, në faqen elektronike të Këshillit të Ministrave
gjendet edhe lista e gjithë institucioneve të varësisë.
Ndërsa në nivelin e dytë të administrates publike përfshihen qeverisjet vendore,
individët që varen nga to, organet drejtuese dhe zyrtarët e tyre. Duke ju referuar
institucioneve të nivelit të dytë, fokusi është pikërisht autonomia e tyre. Megjithatë,
varësia e tyre nga Këshilli i Ministrave do të thotë mbikqyrje (e cila nënkupton
kontroll të ligjshmërisë): Qeveria duhet të sigurohet se administrata vendore zbaton
detyrat e saj në përputhje me ligjet dhe rregullat.
9. Përbërja e reformës ligjore
Në periudha të caktuara, përmbajtja e reformës së administratës publike ka qënë në të
njëjtën linjë me qëllimet politike. Duke filluar nga transformimi i institucioneve
publike pas kolapsit të Bashkimit Sovjetik, përmbajtja e reformave u zgjerua drejt
manaxhimit, buxhetimt afatmesëm, manaxhimit të burimeve njerëzore, manaxhimit
cilësor, përfshirjen e shoqërisë civile dhe në shumë çështje të tjera. Dy periudhat e
fundit 2001-2006 dhe 2008-2013, shënohen si dy nga periudhat kur reformat në
administratën publike zunë edhe vendin kryesor. Hartimi dhe zbatimi i Strategjisë së
Reformës në Administratën Publike 2001—2006, u shoqëruan me një varg
objektivash dhe veprimtarisht19:
1. Unifikimi, qëllimi - orientimi në të ardhmen i administratës publike përmirësimi i proçeseve politike, rezultatet – planifikim i orientuar, zbatimi dhe
raportimi, vlerësimi i impaktit politik dhe bashkëpunimi ndërinstitucional;
2. Financa shtetërore të qëndrueshme dhe efiçente, si edhe manaxhim buxhetor –
lehtësira në mardhëniet shtet-privat, zbatimi i politikave fiskale në një mjedis të
qëndrueshëm makro-ekonomik dhe buxhetimi afat-mesëm;
3. Besimi i publikut tek administrata publike dhe pjesmarrja e tij në proçeset
politike publike – përmirësimi i mundësive për shoqërinë civile, sigurimi i
pjesmarrjes publike në politikat e planifikimit dhe mundësia e informimit;
4. Cilësia e lartë e shërbimeve publike – nëpërmjet përmirësimit të cilësisë dhe
mundësisë e shërbimeve publike;
5. Motivimi i lartë, punë e kualifikuar dhe e ndershme e punonjësve të shtetit –
nëpunësit e shërbimit civil dhe e gjithë të punësuarve të tjerë – përmirësimi i
19

―Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2001-2006‖ (e miratuar nga KM më
10.07.2001.) dhe plani i zbatimit të saj (i miratuar nga KM më 11.12.2001.), mund të shihet edhe
në adresën: www.mk.gov.lv.
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motivimit, i sistemit të vlerësimit të nëpunësve të shërbimit civil dhe i parimeve
bashkëkohore të manaxhimit të burimeve njerëzore.
Pas përmirësimit të Strategjisë së Reformës në Administratën Publike, përfundimi
ishte se, tashmë nuk kishte më nevojë për reforma të mëtejshme që lidheshin me
zëvendësime, apo me ndryshime. Prandaj, Strategjia e ardhshme e Reformës në
Administratën Publike e cila i takon periudhës 2008-2013, duhet të sigurojë një
zhvillim të qëndrueshëm për Republikën e Letonisë, drejt një shoqërie demokratike.
Nën kujdesin e Kancelarit të Shtetit u hartua20 ―Udhërrëfuesi për Zhvillimin e
Politikës së Administrimit Publik për periudhën 2008-2013, Administrim më i Mirë:
Cilësi dhe Efikasitet‖.
Objektivi kryesor për zhvillim e mëtejshëm të administrimit publik, është sigurimi i
vazhdimësisë, duke rritur avantazhet krahasuese të zbatimit të ligjit, efiçensën
dhe cilësinë e shërbimeve në varësi të nevojave të shoqërisë. Ky qëllim është
shoqëruar edhe me nën-objektiva të tjerë, si edhe me veprimtari të ndryshme, që
lidhen me planifikim e politikave të orientuara dhe të qëndrueshme si edhe një sistem
i planifikimit strategjik, gadishmërinë e shërbimeve publike, sigurimin e aplikimeve
efiçente të të drejtave të njeriut, profesionalizëm dhe motivim në punën e shërbimit
civil dhe një pjesmarrje aktive të shoqërisë në proçeset e vendimmarrjes.
Veprimtaritë e planifikuara, mund të ndahen në tre grupe – rishikim dhe përmirësim i
sistemeve të zbatuara në reformën e mëparshme – sistemi i planifikimit politik,
përmirësimi i manaxhimit finaciar dhe sistemit të planifikimit strategjik, rishikimi i
statusit dhe i veprimtarive i organeve shtetërore, rritja e efiçensës së punës në
gjykatat administrative, rishikimi dhe përmirësimi i sistemit të kontrollit të
brendshëm lidhur me parandalimin e korrupsionit në organet shtetërore qëndrore dhe
lokale, përfshirja e publikut në proçeset e vendimmarrjes dhe miratimit, zbatimi dhe
vlerësimi i akteve ligjore; përmirësimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i sistemeve dhe
veprimtarive të cilat më parë nuk kanë qënë prioritet – përmirësimi i cilësisë së
shërbimeve nga ana e autoriteteve shtetërore, zhvillimi dhe krijimi i mundësive për
shërbimet publike elektronike, zhvillimi i një sistemi cilësor manaxhimi; politika të
reja – thjeshtimi i proçedurave administrative, vlerësimi i kostove administrative dhe
reduktimi i tarifave administrative, duke forcuar rolin e Avokatit të Popullit. Si
rezultat i situatës aktuale, disa nga këto aktivitete dolën në plan të parë –
përmirësimi i bashkëpunimit të sektorëve publik dhe atyre privat, reduktimi i
detyrimeve administrative si edhe rritja e efiçensës në punë. Parimet kryesore për një
zhvillim të mëtejshëm të administrate publike të Letonisë, janë:
Lidershipi politik, përfaqëson interesat bazë të shoqërisë;
Të gjithë të punësuarit në administratën publike, duhet të jenë kompetentë në
vendin e tyre të punës;
20

―Udhërrëfuesi për Zhvillimin e Politikës së Administrimit Publik për 2008-2013, Administrim
më i Mirë: Cilësi dhe Efikasitet‖ ( I miratuar nga KM më 03.06.2008), gjendet në adresën:
www.mk.gov.lv.
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Përshtatja e sistemit institucional në gjithë administratën publike;
Proçedura korrekte gjatë marrjes së vendimeve publike;
Fatmirësisht Letonia do të bëjë hapa të rëndësishëm për arritjen e këtyre objektivave
deri në 2013, pa marrë parasysh situatën ekonomike aktuale. Duhet theksuar se
Udhërrëfyesi i ri Politik përfshin jo vetëm objektivat, por gjithashtu edhe rezultatet
politike, si edhe paraqitjen e treguesve të zhvillimit në përgjithësi të administratës
publike gjatë kësaj periudhe.
10. Proçesi i implementimit
Proçesi i implementimit të Udhërrëfyesit Politik u monitorua nga Këshilli për
Zhvillimin e Politikave të Administrimit Publik (Këshilli i Reformave të
Administrimit Publik, në periudhën 2003-2007). Këshilli është një organ konsultativ,
i përbërë nga përfaqësues të OJQ, të biznesit, të universiteteve, të gjykatave,
përfaqësues të qeverisjes lokale, të Saeima-s dhe të institucioneve të administratës
publike madje ai shërben edhe si forum për diskutimet lidhur me proçesin e
zhvillimit, prioritetet dhe çështjet aktuale.
Kancelari i Shtetit është përgjegjës për mbarëvajtjen në përgjithësi të zbatimit të
politikës për administrimin publik, veçanërisht për një menaxhin cilësor, për
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, manaxhimit të burimeve njerëzore,
sistemin e planifikimit politik dhe planifikimit strategjik. Ka edhe institucionet të
tjera përgjegjëse për implementimin, që ende po vazhdojnë të meren me këtë proçes
dhe me veprimtaritë e përcaktuara si:
Buxhetimi afat-mesëm (Ministria e Financave),
Shërbimet publike dhe ato të Teknologjisë së Informacionit (Ministria e
Trasportit dhe më pas Sekretariati për Çështjet e Posaçme)
Përmirësimi i institucioneve shtetërore rajonale, pjesmarja e shoqërisë civile
në nivelet e larta rajonale dhe lokale (Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe
Bashkitë),
Proçesi administrativ (Ministria e Drejtësisë),
Bashkëpunimi shtet-privat, rregulla më të mira dhe reduktimi i detyrimeve
administrative për biznesin, ―one –stop-shops‖(Ministria e Ekonomisë),
Sistemi i auditimit të brendëshëm dhe të jashtëm (Ministria e Financave dhe
Drejtoria e Përgjithëshme e Auditit),
Manaxhimi i burimeve njerëzore sipas strukturës së Bashkimit Europian
(Zyra për Integrimin Europian dhe tani Ministria e Punëve të Jashtme),
Etika dhe reduktimi i korrupsionit (Zyra për Parandalimin dhe Luftën kundër
Korrupsionit),
Problemet që lidhen me kërkimet (Ministria e Arsimit dhe e Shkencës),
Zhvillimi i bashkëpunimit (Ministria e Punëve të Jashtëme).
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I ashtuquajturi mekanizëm institucional i fazës së parë të implementimit (ministria
përgjegjëse me një komitet ekzekutiv, të përbërë nga zyrtarë të niveleve më të larta të
administratës publike mbikqyrin proçesin e implementimit) është tepër i rëndësishëm
për realizimin fillimisht të vullnetit politik dhe të krijimit të lehtësirave të pronësisë
dhe çështjeve të reformës brënda ministrive. Më vonë, Kancelari i Shtetit mori
përsipër përgjegjësinë për realizimin e çështjeve kryesore të administrimit publik.
Lidhjet shtetërore ndërmjet forumeve politike dhe komuniteteve të biznesit u
dobësuan edhe më tepër.Së pari, Departamenti i Koordinimit të Politikave i cili
funksiononte brënda institucionit të Kancelarit të Shtetit i ngjante në vetvete një
forumi. Së dyti, në Letoni kultura e forumeve lidhur me çështjet e manaxhimit publik
nuk ishte e zhvilluar ashtu siç duhej. Prandaj, roli i konsulentëve ndërkombëtar ishte
tepër i rëndësishëm, veçanërisht në fushën e sistemit të planifikimit politik dhe
zhvillimit të burimeve njerëzore. Në periudhën 2008-2013, do të ketë zhvillime të
dukshme lidhur me zhvillimin e mëtejshëm të administrimit publik, i cili do të
sigurohet nga Fondet e Strukturave të BE, lidhur me ndërtimin e kapaciteteve të
burimeve njerëzore dhe administrative.
11. Reformat e realizuara aktuakisht
Në vitin 2006, kur ishte hartuar Strategjia e Reformave të Administrimit Publik për
periudhën 2001-2006 dhe Plani i Veprimit për implementimin e saj, u ndërmor një
studim krahasues lidhur me politikat shtetërore për reformën në administrimin publik
– ―Raporti i Vlerësimit mbi Impaktin e Strategjisë për Reformën në Administrimin
Publik në periudhën 2001-2006‖21 (M.Simane). Vlerësimi konsistonte në një zhvillim
të përgjithshëm të proçesit të implementimit, rezultateve të arritura, eksperiencës së
vendeve të huaja, të një sondazhi publik dhe diskutimi në Këshillin e Reformës për
Administrimin Publik si edhe të rekomandimeve për periudhat e mëvonshme.
Vlerësimi përmbante gjithashu edhe disa drejtime specifike të veprimtarisë që
bazohej tek Strategjia e Reformës në Administrimin Publik për periudhën 2001200622. Pas ndihmës së dhënë nga ekspertët e pavarur dhe raporteve nga ministritë e
linjës, Kancelari i Shtetit, përgatiti një raport informues ―Mbi implementimin e
Strategjisë së Reformës në Administrimin Publik për peridhën 2001-2006 dhe Planin
e Veprimit për Implementimin e Strategjisë së Reformës në Admininstrimin Publik
për periudhën 2001-2006‖23. Lidhur me çështjet e mësipërme dhe duke synuar për
një zhvillim të mëtejshëm, u paraqit plani për zhvillimin e politikave të administrimit
publik, për periudhën 2008-2013.
Çështjet më kryesore që janë vlerësuar për këtë periudhe janë:
21

Simane M., ―Strategjia e Reformave të Administrimit Publik për periudhën 2001-2006‖, Riga,
2007
22
Ikstens J.,Riga, 2006
23
―Mbi implementimin e Strategjisë së Reformës në Administrimin Publik për peridhën 20012006 dhe Plani i veprimit për Implementimin e Strategjisë së Reformës në Admininstrimin Publik
për periudhën 2001-2006‖ (miratuar nga KM më 29.05.2008), muns të shihet edhe në adresën:
www.mk.gov.lv
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1. Implementimi i pamjaftueshëm i sistemit të planifikimit të politikave dhe
buxhetimi afat-mesëm, i cili varet nga implementimi gradual i elementëve
specifik të manaxhimit strategjik, nga pamjaftueshmëria e bashkëpunimit e
institucioneve të administratës publike qëndrore dhe të ligjvënies si edhe të
manaxhimit joefikas financiar.
2. Sigurimi i shërbimeve cilësore në adminitratën publike është penguar nga
mungesa e bashkëpunimit të sektorit shtetëror qëndror dhe lokal me sektorin
privat, nga zhvillimi jo i vazhdueshëm i qeverisë dhe nga pengesa të ndryshme
për zgjidhjen e një numri të madh problemesh që lidhen me detyrimet e
administrates publike she të statusit të institucioneve.
3. Vërehen boshllëqe në veprimtarinë e institucioneve, në sigurimin e proçedurave
efektive administrative, së bashku me faktin se gjykatat administrative aktualisht
janë të mbingarkuara. Situata varet kryesisht nga gadishmëria e personelit dhe
mungesa e njohurive e të punësuarve, grupeve të ndryshme shoqërore lidhur me
çështjet ligjore, ku përfshihen të drejtat dhe detyrimet e individit të përcaktuara
në kodin e proçedurës administrative. Gjithashtu vlen të përmendet edhe hendeku
që qëndron në rregullimin ligjor i cili mundëson kontrollet e brendëshme për të
reduktuar rreziqet e korrupsionit.
4. Ecuria e përafrimit unik të politikave për burimet njerëzore në administratën
Publike, është penguar nga planifikimi dhe implementimi jo i vazhdueshëm i
këtyre politikave. Manaxhimi i burimeve njerëzore është shpërndarë në nivelet e
autoriteteve, dhe aplikimi i sukseshëm i praktikave të mira vërehet rrallë.
5. Mungesa e pjesmarrjes publike në proçesin e vendimmarrjes dhe në hartimin e
akteve ligjore, e cila ka ardhur si rezultat i mungesës së dëshirës së nëpunësve të
administratës publike për të bashkëpunuar me organizatat jo qeveritare,
pjesmarrja e ulët e njerëzve të përfshirë në këto OJF gjithashtu edhe nga
mungesa e kapaciteteve të OJF-ve dhe njohurive të tyre specifike lidhur me
proçeset e administrimit publik. Këto proçese janë të lidhura me nivelin e ulët të
besimit të publikut tek autoritetet shtetërore, partite politike dhe ligjvënësi ose
përgjithësisht tek institucionet shtetërore.
Ndryshimet organizative. Gjatë periudhës 2003-2004, me hyrjen në fuqi të Ligjit
Tregëtar, u krye një vlerësim i institucioneve dhe kompanive (përfshirë këtu OJQ-të
dhe kompanitë shtetërore). Si rrjedhim, ato u kthyen në institucione të nivelit
qëndror, agjenci shtetërore, ose kompani tregëtare shtetërore në varësi të funksioneve
që ato kryenin. Synimi i reformës institucionale të administrimit publik është të
sigurojë se kushtet lidhur me aktivitetet dhe financimin, të jenë qarta dhe transparente
dhe të disponueshme për administratën publike. Synimi tjetër është kufizimi i statusit
ligjor të ―OJF-ve si kompani shtetërore me përgjegjësi të kufizuara‖ dhe ―OJF-ve si
kompani aksionere‖, sepse këto statute nuk sigurojnë transparencën e duhur lidhur
me financimin dhe kontrollin e institucioneve.
Matja e performancës. Në vitin 2000, Letonia nisi zbatimin e një sistemi politik të
unifikuar në lidhje me planifikim dhe bashkëpunimin. Gjatë kohë së krijimit të këtij
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sistemi, theksi u vu tek hartimi dhe zbatimi i proçedurave të vlerësimit të impaktit
politik. Një pjesë tjetër e këtij proçesi ishte edhe futja e një mekanizmi përshkrues ku
çdo projektligj duhet të shoqërohet me shënimin përkatës, duke siguruar në këtë
mënyrë një përmbledhje të rëndësisë së këtij projektligji, impakteve të tij mbi
situatën aktuale dhe të buxhetit të shtetit, shoqëruar edhe me dokumentat përkatës të
BE dhe të opinionit të organizatave joqeveritare. Më vonë në vitin 2005, u krye një
studim i pavarur mbi implementimin e Udhërrëfyesit, dhe ―Udhërrëfyesit për
Zhvillimin e Sistemit të Planifikimit të Politikave‖ i cili u miratua nga Këshilli i
Ministrave në vitin 2006. Kjo reformë u mbështet nga Banka Botërore (Banka
Botërore, 2006: 24).
Implementimi i sistemit të planifikimit strategjik, i cili përbën edhe një hap përpara
drejt ndërthurjes së proçesit të planifikimit politik dhe hartimit të buxhetit të shtetit,
fillloi në vitin 2004. Gjithashtu edhe agjensitë shtetërore dhe bashkitë, hartuan
strategjitë e tyre të veprimit në të njëjtën linjë me Ligjin për Agjensitë Publike.
Kalimi nga sistemi i planifikimit afatmesëm i buxhetit të shtetit, i cili u përgatit nga
Ministria e Financave, është e një rëndësie të veçantë për implementimin e sistemit të
planifikimit strategjik.
Reforma në manaxhimin financiar. Reforma e cila lidh planifikimin e buxhetit të
shtetit me strategjitë e veprimit, nisi me Udhërrëfyesin për Metodologjinë e
Planifikimit të Buxhetit AfatMesëm i miratuar nga Këshilli i Ministrave, në vitin
2001. Qëllimi i reformës ishte implementimi i një politike të orientuar dhe
planifikimi i buxhetit në periudhë afatmesme, për të përmirësuar cilësinë e
vendimarrjes së buxhetit dhe transparencën e proçedurave. Në vitin 2003, Këshilli i
Ministrave, miratoi udhërrëfyesin mbi rezultatet dhe treguesit e tyre, rezultatet e
veçanta dhe përfundimet duke përcaktuar edhe rekomandimet kryesore. Planifikimi
buxhetor afat-mesëm është një proçes i cili përfshin prioritetet e zhvillimit të vendit,
objektivat fiskal dhe strategjinë, objektivat e buxhetit, prioritetet e zhvillimit si edhe
shpenzimet qeveritare të buxhetit afatmesëm.
Manaxhim administrativ më efektiv. Paraqitja e sistemeve cilësore në administratën
publike ka nisur që në vitin 1999. Ato vazhdojnë të jenë të bazuara në standartet ISO
9001:2000, ose standartet kombëtare letoneze LVS EN ISO 9001. Paraqitja e një
manaxhimi cilësor dhe sigurimi i cilësisë në shërbime në Letoni, tregon një
manaxhim cilësor të decentralizuar dhe premton shërbime me cilësi. Ai është një
proçes i lirë: vendimi për futjen e manaxhimit cilësor u ndërmor nga drejtuesi i
institucioni.
Ndryshimet në manaxhimin e burimeve njerëzore. Për sa i takon pavarësisë, burimet
njerëzore të administratës publike – të punësuarit në administratën publike – kanë
qënë të grupuar në disa ―kategori‖ në varësi të vendit të punës, funksionit,
institucionit, sistemit të pagave, etj. Megjithatë, ende nuk kishte ide të qarta të cilat
mund të aplikoheshin për të gjithë të punësuarit e sektorit shteteëror.Në vitin 2003,
në institucionet qëndrore shtetërore, u punësuan 27061 nëpunës civil, 20591 prej të
cilëve ishin specialistë. Në fillim të vitit 2003, detyrimin për zhvillimin e mëtejshëm
të politikave të shërbimit civil dhe politikave të administrimit publik e mori përsipër
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Kancelari i Shtetit.Sipas Bankës Botërore, Letonia ishte i pari vend në Europën
Qëndrore dhe Lindore i cili e ndryshoi kuadrin ligjor në vitin 2007. Gjithashtu,
Letonia futi një sistem bashkëkohor pagesash bazuar në metodologjnë e vlerësimit
kompleks të punës, i cili gjithashtu u vlerësua nga Banka Botërore (Banka Botërore,
2006: 9).
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Periudha

1990 –
1992

Çështjet kryesore
Qeveria e parë pas fitimit të
pavarësisënga pushtimi Sovjetik;
tranzicioni nga strukturat sovjetike të
administrimit tek një shtet i pavarur

Reforma administrative si një nga
prioritetet e qeverisë-krijimi i Ministrisë së
Reformës Shtetërore

1993

1994

Organizimi
Ligji për Ministritë e
Republikës së Letonisë (1991).
Ligji për KM të
Rep. së Letonisë (1992).
Ligji për organizatat
jo-fitim prurëse.
Ligji për Ndërmarrjet
Shtetërore (Riorganizimi, rikrijimi dhe
krijimi i institucioneve publike)
Rishikimi i
Kushtetutës (1992).
Rishikimi i Ligjit për
Sistemin e KM (1995).
Dokumenti mbi
Reformën e Bashkive.
Ligji për OJF, Organizatat dhe bashkimet e
tyre.përafrimi sistematik i reformave
administrative.

Dokumenti mbi Reformën në
Rregulloret e Këshillit
Administratën Publike (direktivat kryesore- të Ministrave lidhur me proçesin
reforma e mardhënieve ndërmjet shtetit dhe administrative.
shoqërisë, reforma mbi detyrimet e
Krijimi I OJQ-ve.
administrates publike, reforma mbi
Këshilli I Etikës.
strukturën organizative të administrates
Ligji për Luftën
publike, reforma mbi parimet themelore të kundër Korrupsionit.

Personeli

Sistemi i
rekrutimit, hartimi i
sistemit të vlerësimit të
nëpunësve civil.
Krijimi i Shkollës
Shtetërore
Administrative
(Institucioni i trajnimit
për nëpunësit e shtetit).
Krijimi i
Administratës së
Shërbimit Civil
Shtetëror.
Ligji për
Shërbimin
Civil.Theksimi i
shërbimit civil jopolitik
duke garantuar
shoqërinë.

Financa

Ligji për
Buxhetin e
Shtetit.
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administrates publike dhe reforma e
instrumentave kryesore të administrates
publike)

1995

1996 –
1998

Rregulloret e K.M për
funksionimin e Ministrive (Vënia në dukje e
sistemit hierarkik, dhe në të njëjtën kohë
forcimi i shoqërisë civile, informimi i
publikut)

Shkrirja e Ministrisë së Reformave
shtetërore dhe kalimi i funksioneve të saj
tek Kancelari i Shtetit.
Reforma lidhur me çështjet që
lidheshin me hyrjen në BE.
Krijimi i Departamentit të
Administrimit Publik e.
Krijimi i Këshillit të Reformave në
Administratën Publike.
Ligji për organizimin dhe funksionimin
e Ministrive.
Strategjia e Zhvillimit të Administrimit
Publik që prej vitit 2000 (direktivat
kryesore- përcaktimi i prioriteteve të
zhvillimit, sistemimi i strukturave
institucionale, hartimi dhe implementimi i
koncepteve të administrimit public,
vazhdimi i reformës në shërbimin civil,
vazhdimi i reformës për buxhetimin dhe
përmirësimi i mardhënieve “individshoqëri –shtet”)

Rregulloret e
Këshillit të Ministrave mbi Urdhrat e
Brendëshëm (Rregullimi i procedures për
qeverisjen).
Rregulloret e KM mbi
Delegimin e Kompetencave e administrimit
Publik tek Institucionet e Autorizuara.
Fillimi i
reformës administrative territoriale.

Zbatimi i Ligjit
mbi Shërbimin Civil
dhe aktet e tjera mbi
manaxhimin.

Prioritet për
çështjet
ekonomike dhe
financiare.
Monitorimi i
reformave në
administrimin
public nga
FMN, Banka
Botërore (PAL I.
PAL II, dhe PAL
III)
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Krijimi i pozicionit të Ministrit për
Çështjet e Posaçme të Administrimit Publik
dhe Çështjeve të Reformave në Bashki.
Raporti nga Z. Robin Mountfield mbi
reformën në administratën publike (2000) –
nevoja për direktiva strategjike, konsensusi
politik për rëndësinë dhe prioritetet në
reformën e administrates publike, forcimi i
bashkëpunimit në nivel horizontal
nëpërmjet krijimit të intitucioneve të reja
shtetërore.
Emërimi i një Ministri për Vlerësimin e
Çështjeev të Posaçme të reformës në
Administratën Publike.
Puna mbi strategjinë afat-gjatë të
zhvillimit.
Strategjia e Reformës në
Administrimin Publik 2001-2006 dhe plani
i zbatimi të saj (çështjet kryesor e- reforma
institucionale dhe sistemi i planifikimit
politik, implementimi i buxhetimit afatmesëm, nxitja e dialogut ndërmjet
shoqërisë dhe shtetit, përmirësimi i cilësisë
së shërbimeve publike, përmirësimii
sistemit të shërbimit civil).
Krijimi i Departamentit të Koordinimit
të politikave tek institucioni i Kancelarit të
Shtetit.

Strategjia mbi
Punën në
Administratën e
Shërbimit Civil 19992001 Parimet e
përgjithëshme të
manaxhimittë
personelit në shërbimin
civil.

Ligji për Agjensitë Publike.
Ligji për Strukturën e Administratës
Publike.
Ligji Tregtar.
Ligji për Hyrjen në Huqi të Ligjit
Tregtar.

Implementimi i
Ligjit të ri për
Shërbimin Civil.
Ligji për
rregullimin e akteve
ligjore mbi përshkrimin
e vendit të punës,
vlerësimin e punës,
parimet e sjelljes,
kërkesat që lidhen me
arsimin e lart.

Reformat e Manaxhimit Publik: Lituania
Vitalis Nakrosis

1.Faktorët social-ekonomik: Pamje e përgjithëshme
Që prej rifitimit të panvarësisë, Lituania ka qënë nën ndikimin e faktorëve të
mëposhtëm të cilët kanë qënë shumë të rëndësishëm: kalimi nga regjimi komunist në
një vend demokratik, zhvillimi i ekonomisë së tregut dhe integrimi në BE, NATO
dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Këta faktorë modeluan edhe reformën e
administrimit publik në Lituani që prej vitit 1990.
Lituania, është një nga vendet më të varfra në BE. Duke e krahasuar me mesataren e
BE-së, PBB e Lituanisë për frymë (në 2005, bazuar tek PPP) përbën 56.6 për qind
(duke zënë vendin e 23-të në 25 vendet e BE- së).Lituania është edhe përfituesi më i
madh i buxhetit të BE-së, duke marrë ndihma nga fondet e BE. Ishte planifikuar që
Lituania t‘i bashkohej euro zonës që nga viti 2007, por aplikimi i saj u kundërshtua
për arsye të nivelit tepër të lartë dhe të paqëndrueshëm të inflacionit.
1.1 Faktorët ekonomik botëror
Në vitet 1990-të Rusia ishte partneri kryesor tregëtar i Lituanisë. Megjithatë, krizat
financiare Ruse që nisën në vitet 1990-të sollën një ngadalësim të rritjes ekonomike
në Lituani. Si rrjedhim i kufizimeve buxhetore, qeveria lituaneze u detyrua të ulë
shpenzimet publike (me 7 për qind në 2001 dhe 8 për qind në vitin 2002).
Fatmirësisht, ajo arriti të menaxhoj orientimin e tregtisë së jashtme pas krizave
finaciare Ruse. Megjithatë, Lituania ende është e varuar nga nafta dhe gazi rus,
çmimet e të cilave po rriten gjithnjë e më shumë. Në vitin 2008, afërsisht 2/3 e
eksporteve të saj shkonin në tregun e brendshëm të BE-së. Në vlera absolute,
shpenzimet e qeverisë Lituaneze, filluan të rriten veçanërisht shumë shpejt që prej
antarësimit së saj në BE: në periudhën 2004-2007, ato u rritën afërsisht me 65 për
qind. Lituania po përballej me konkurencën globale që sa vinte dhe po rritej.
Eksportet e saj që ishin kryesisht mallra të teknologjisë së ulët e që kishin siguruar
vetëm një pjesë të vogël të tregut të brendshëm. Konkurenca globale ndikoi
negativisht në disa sektorë të ekonomisë, duke përmendur këtu falimentimin e disa
kompanive (për shembull, ―Ekranas‖, një prodhues i madh i produkteve TV, i cili
falimentoi në vitin 2006).
1.2 Problemet social-demografike
Në vitin 2005, në Lituani jetonin afërsisht 3.4 milion banorë. Gjatë periudhës 19902005, popullsia e Lituanisë u zvogëlua me 7.7 për qind (si rezultat i nivelit të ulët të
lindjeve dhe emigrimit).Vlerësohet se në periudhën 1990-2005, nga Lituania kanë
emigruar rreth 450.000 persona. Megjithatë, ritmi i emigrimit u zvogëlua në
periudhën 2006-2008. Lituania ka një popullsi homogjene nga ana etnike, ku
lituanezët etnik zënë 80 për qind të popullsisë. Prandaj, Lituania ka patur më pak
tensione etnike, krahasuar me vendet e tjera Balltike. Megjithatë, përqëndrimi i
minoriteteve etnike në rajonin e Vilniusit, u shoqërua me disa sfida të natyrës
rajonale. Problemi i papunësisë duket se është një nga problemet kryesore të
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shoqërisë në Lituani. Por, si rezultat rritjes së shpejtë ekonomike, numri i të
punësuarve u rrit dhe papunësia gjatë viteve të fundit ka pësuar rënie. Në vitin 2007,
niveli i punësimit ishte 64.9 për qind. Pavarësisht se kjo vlerë, i afrohej vlerës së
mesatares së BE-së prej 65.4 për qind, Lituania ende nuk e kishte realizuar synimin e
saj prej 70 për qind. Madje, ajo po përballet me problemin e plakjes së popullsisë,
por duket se ky problem është më i vogël krahasuar me vendet e tjera të BE-së,
pavarësisht impaktit të këtij problemi në buxhetin e shtetit. Kjo gjë ka ardhur
pjesërisht si rezultat i reformës në sistemin e pensioneve, i cili redukton riskun e
paqëndrueshmërisë së financave publike.
1.3 Politikat social-ekonomike
Që prej vitit 1990, politikat kombëtare kanë pasur si synim që të reduktojnë
kufizimin në sektorin shtetëtor nëpërmjet privatizimit dhe liberalizimit të aktiviteteve
ekonomike. Raporti i sektorit privat në PBB për vitin 2001, zinte afërsisht 70 për
qind të tij. Pas miratimit të kriterit të Kopenhagenit për vendet anëtare të BE-së në
vitin 1993, ju kushtua një vëmendje edhe më e madhe shtimit të kapacitetit nëpërmjet
presioneve konkuruese dhe faktorëve të tregut brenda tregut të vetëm të BE-së. Vënia
në dispozicion e asistencës financiare të BE për zhvillimin social-ekonomik që prej
vitit 2000, u shoqërua me nevojën e hartimit të programeve për zhvillimin socialekonomik të vendit si dhe gjetjen e mekanizmave përkatës. Dokumenti i Programimit
për periudhën 2004-2006 (Objektivi 1 ishte, programimi i fondeve të BE-së) synonte
ngushtimin e ndryshimit me mesataren e vendeve të BE-së duke nxitur konkurencën
afat-gjatë të ekonomisë lituaneze. Lituania mbetet ende një shtet i dobët. Niveli i
shpenzimeve qeveritare në Lituani është më i ulti ndër 25 vendet anëtare të BE-së
(33.7 për qind në vitin 2005). Gjithashtu, edhe shpenzimet publike për mbrojtjen
sociale, në Lituani janë ende në nivele të ulëta: në vitin 2005, vlera e tyre zinte 10.1
për qind, afërsisht 2 herë më të ulëta se mesatarja e 25 vendeve anëtare të BE, por
afërsisht të barabarta me vendet e vogla si Estonia apo Irlanda (shiko Tabelën 1, më
poshtë). Megjithatë, vëllimi i pensioneve dhe i ndihmave të tjera sociale u rrit gjithë e
më tepër dhe me ritme të shpejta, sidomos në periudhën 2006-2008.
Lituania ka rregjistruar rënie të defiçitit financiar që prej vitit 2004, duke arritur në
vlerën e 0.3 për qind të PBB-së, në vitin 2005 dhe 0.6 për qind në vitin 2006. Gjatë
kësaj periudhe, Lituania e kaloi synimin e saj fiskal, të parashikuar nga programi
kombëtar i konvergjencës, i vitit 2005 dhe 2006, duke e dyfishuar atë. Ndërsa, në
vitin 2007, Lituania e humbi synimin e saj fiskal duke e çuar defiçitin fiskal në vlerën
e 1.2 për qind. Premtimi i qeverisë për të vendosur një buxhet të balancuar në vitin
2009, dukej se nuk mund të realizohej në një mjedis me rritje ekonomike të ngadaltë.
Synimi më i rëndësishëm në politikat kombëtare, social-ekonomike lidhet me
miratimin e programit të Implementimit të Traktatit të Lisbonës, për periudhën 20052008. Ky program ka për qëllim rritjen ekonomike dhe punësimin (objektivat
kryesore të strategjisë së Lisbonës). Megjithatë, implementimi i këtij programi pati
ritme të ngadalta dhe nuk ishte efiçent (Instituti i Shkencave për Mardhëniet dhe
Politikat Ndërkombëtare, 2006).
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Tabela 1, Shpenzimet qeveritare krahasuar meBE 25, BE 15, Lituaninë, Estoninë
dhe Irlandën për 2005.

Burimi: Eurostat.
2 Sistemi politik
Lituania, është shtet me një demokraci gjysëm parlamentare. Pushteti është ndarë
midis pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe institucioneve të tjera ligjore. Ajo, ka sistem
ekzekutiv të dyfishtë: President dhe Qeveri. Presidenti, i cili zgjidhet drejtpërsëdrejti
për 5 vjet, është Kreu i shtetit dhe Komandanti i Përgjithshëm, duke mbikqyrur
politikën e jashtëme dhe atë të sigurisë. Presidenti emëron kryeministrin, i cili është
edhe Kreu i ekzekutivit, dhe kabineti i tij/i saj, miratohet nga Parlamenti (Seimas).
Gjithashtu, Presidenti mund të vendos veton pas miratimit nga Seimas, por kjo mund
të rrëzohet nga shumica e parlamentit. Seimas përbëhet nga një dhomë me 141
deputetë, të zgjedhur në çdo 4 vjet. Seimas miraton ose rrëzon kandidatin për
Kryeministër (bashkë me programin qeverisës), miraton buxhetin e shtetit (të
propozuar nga qeveria) dhe pranon ose jo raportet vjetore të qeverisë. Kryeministri
dhe Ministrat, formojnë edhe kabinetin e ekzekutivit.
Që prej periudhës 1990-2000, qeveria lituaneze është kontrolluar, ose më mirë është
dominuar nga një parti e shumicës (nga partitë e krahut të djathtë në vitet 1990-1992
dhe 1996-2000 ose nga partitë e krahut të majtë në periudhën 1992-1996 ). Ndërsa,
që nga fundi i vitit 2000, në pushtet janë kualicione qeveritare. Opozita erdhi në
pushtet në vitin 2006. Ekzistojnë dy nivele të qeverisjes në Lituani: qeverisja
qëndrore dhe qeverisja vendore (me 60 autoritete lokale). Qeveria qëndrore,
organizon qeverisjen në nivel rajonal dhe në 10 krahina, ku drejtuesit e tyre
emërohen nga qeveria. Kompetenca dhe burimet janë të përqëndruara në nivel
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qëndror: në vitin 2005, shpenzimet bashkiake zinin pothuaj 25 për qind të totalit të
shpenzimeve të përgjithëshme.
2.1 Ide për një Manaxhim të ri
Partite politike lituaneze, filluan të konkurojnë intensivisht ndaj reformave të
manaxhimit publik vetëm në periudhën e pas pranimit të Lituanisë në BE. Sipas
programeve të partive politike për zgjedhjet parlamentare, të vitit 2008, një pjesë e
partive të krahut të majtë dhe ato të qëndrës advokuan më shumë për përqasjen
tradicionale të administrimit publik, sesa një pjesë e vogël e partive të krahut të
djathtë –me idetë për një Manaxhim publik të ri. Për shembull, Bashkimi Atdhetar
(Kristian Demokratët Lituanezë), të cilët kishin gjasa të fitonin në zgjedhjet e
përgjithëshme parlamentare të 2008, mbështetën modelin bazë të shërbimit civil,
nëpërmjet instrumentave të tillë si kontratat me kohë të përcaktuar, për nëpunësit e
lartë të shërbimit civil, etj. Qeveritë e djathta, të cilat ishin në pushtet në periudhën
1999-2001, ndërmorrën ide më të përparuara lidhur me një Manaxhim të ri publik.
Për shembull, në vitin 2000, në Lituani u paraqit plani strategjik në nivel qëndror, i
cili lidhej edhe me proçesin e buxhetimit për vitin 2001. Sipas këtij sistemi të
panifikimit strategjik, planet strategjike 3 vjeçare dhe programet e buxhetit, u hartuan
nga secili manaxher bazuar tek objektivat kryesore strategjike të qeverisë (prioritetet)
dhe në nivele maksimale (Nakrosis, E ardhmja).
Më parë, autoritetet lituaneze pranuan idetë e reja të manaxhimit nga institucionet e
BE-së (si rezultat i prioriteteve dhe kushteve për antarësimin në BE) si dhe të
organizatave të tjera ndërkombëtare si (OECD/SIGMA, Banka Botërore, PNUD,
etj.). Si rrjedhim i prioriteteve për anëtarësimin në BE, BE-ja mbështeti në mënyrë të
suksesshme reformat në manaxhimin publik, krahasuar me reformat e tjera të
ndërmarra në Lituani. Megjithatë, këshillat nga BE ishin tepër komplekse, si rrjedhim
i diversitetit edhe brënda vendeve të BE-së, si edhe mungesës së përvojës në sektonin
e administrimit publik. Gjithashtu, idetë e reja lidhur me manaxhimin u nxitën jo
vetëm nga komuniteti i biznesit dhe forumet, por edhe nga pjesa akademike e vendit.
Megjithatë, zbatimi i këtyre ideve manaxheriale që rridhnin nga burime jo shtetërore,
ishin tepër të kufizuara në qeverinë lituaneze.
2.2 Axhenda politike kombëtare
Axhenda politike kombëtare, është dominuar nga prioritetet për pranimin e Lituanisë
në BE dhe NATO, brenda vitit 2004. Pasi u bë anëtare në këto organizata, Lituania u
përball me dy probleme kryesore: çështjen e përmirësimit të jetës shoqërore (sigurimi
shoqëror, kujdesi shëndetësor dhe arsimi, pagat e nëpunëve civil, etj) dhe çështjet e
konkurencës ndërkombëtare të Lituanisë (kërkimi dhe zhvillimi, shpikjet, investimet
e huaja direkte, reforma në sistemin e taksave, etj). Këto çështje u përqëndruan
fillimisht tek buxheti i shtetit, ndërkohë që çështjet e mëvonshme – gjatë periudhës
2007-2013, lidheshin me asistencën e strukturave të BE.
Qeveria e Lituanisë e periudhës 2006-2008, i mbajti premtimet e saj lidhur me
politikat sociale, pasi në këtë sektor në krahasim me politikën që duhej ndjekur për
sistemin tatimor, apo vendimet e tjera politike, ishte më e lehtë që të arrihej
konsensusi politik (Nakrosis, 2008). Edhe reforma në arsimin e lartë dhe shëndetësi
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nuk pati sukses. Për shembull, sipas një studimi të pavarur, në vitin 2006, Lituania
kishte sistemin shëndetësor më pak të favorshëm krahasuar me 25 vendet e BE-së
dhe Zvicrën. Gjithashtu, zbatimi i axhendës lidhur me ―konkurencën‖, e la prapa
Lituaninë. Qeveria e Lituanisë mori disa vendime të rëndësishme lidhur me të
ardhurat (për shembull niveli i taksimit të të ardhurave, etj) dhe shpenzimet (për
shembull, shpërndarja në masën 10 për qind e fondit të përgjithshëm të Zhvillimit
Rajonal Europian, nëpërmjet financimit të R&D). Megjithatë, ende nuk ndihet
ndonjë ndikim i dukshëm në nivelin makroekonomik: sipas Statistikave të Lituanisë,
vëllimi i investimeve të huaja direkte ende qëndron në nivele tepër të ulëta.
2.3 Organizatat ndërkombëtare dhe Bashkimi Europian
Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe OECD/SIGMA luajtën një rol të
rëndësishëm në proçesin e reformës së manaxhimit publik në Lituani, veçanërisht
para anëtarësimit të saj në BE. Këshillimi nga ekpertët dhe organizatat e huaja ishte i
rëndësishëm në hartimin dhe paraqitjen e disa reformave të reja të manaxhimit
publik. Për shembull, zbatimi i planifikimit strategjik në Lituani u mbështet nga
ekspertët Kanadezë ndërsa zbatimi i programit bazë të buxhetimit u mbështet nga
ekspertët Amerikanë. Që prej vitit 1996, reformat e manaxhimit publik u bënë edhe
shtytja kryesore për pranimin e Lituanisë në BE. BE i drejtoi reformat e manaxhimit
publik në disa kuptime: mundësia e hyrjes së disa shteteve në proçesin e pranimit,
monitorimi i proçesit të pranimit, parashikimi i formave ligjore dhe institucionale si
dhe i ndihmës financiare të BE, etj.Për shembull, ekzistonte frika se ngadalësimi i
proçesit për takimin lidhur me kërkesat e BE në fushën e shërbimit civil do të
vononte nisjen e negociatave për anëtarësimin në BE të Lituanisë (bashkë me grupin
e parë të aplikantëve më të avancuar).Prandaj, u vendos që në vjeshtën e vitit 1999,
Seimas të miratonte projektligjin për Shërbimin Civil, për t‘i paraprirë njoftimit të
ardhëshëm të Raportit të Komisionit në Shtator të 1999. (SIGMA, 2007: 55).
BE mbështeti riforcimin e kapaciteteve institucionale dhe administrative në Lituani,
bazuar në programin PHARE dhe programin e Lehtësimit të Tranzicionit. Gjatë
periudhës 1998-2006, Lituania përfitoi afërsisht nga 150 projekte. Asistenca e
programit PHARE dhe e programit për Lehtësimin e Tranzicionito ndihmoi kryesisht
në plotësimin dhe monitorimin e kërkesave të BE-së (shiko Tabelën 2). Gjithashtu
kapaciteti administrativ dhe efiçensa e administratës publike, u realizuan falë fondeve
finaciare të strukturave të BE-së, për periudhën 2007-2013. Qeveria Lituaneze
shpërndau 2.5 për qind të totalit të ndihmës së BE, duke patur si prioritet kapacitetet
administrative.
Megjithatë, ndikimi i BE-së lidhej kryesisht me modelin Weberian të administrimit
publik, që kishte të bënte me disa veçori të një manaxhimi të ri publik të realizuara në
Lituani, në periudhën para-pranimit (programi dhe manaxhimi bazë, agjensitë e
implementimit të politikave, monitorimi dhe zhvillimi i tyre). Gjithashtu, kontributi i
BE-së lidhur me emergjencën e modelit rregullator, lidhet edhe me krijimin apo
forcimin e një numri të madh agjensish të sektorit publik, në Lituani (Maniokas,
2002). Por, duhet thënë së ndikimi i BE-së u shoqërua edhe me efekte deformuese.
Në mënyrë që të plotësoheshin kërkesat e ndryshme të BE për një periudhë relativisht
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të shkurtër, ndikimet e reformave të brendëshme u përqëndruan në fushën politike,
ku BE kishte ekskluzivitetin apo një pjesë të pushtetit (veçanërisht në tregun e
brendëshëm të BE apo Politikat e Përbashkëta Bujqësore). Kjo është pjesërisht
arsyeja pse performanca e Lituanisë në sektorin e kujdesit shëndetësor apo në
sistemin arsimor, ku kompetencat ligjore të BE ishin më të kufizuara, mbetën prapa.
Tabela 2, Kotributi i programit PHARE e i programit për Lehtësimin e Tranzicionit
për plotësimin e kërkesave të BE-së
Kontributi
per qind
Ndihma për Lituaninë për të plotësuar kërkesat e BE dhe për të kryer
70.45 per qind
monitorimin e tyre
Ndihma për kalimin e akteve ligjore të parashikuara ngaBE në ligje
47.73 per qind
kombëtare
Ndihmë për pregatitjen e dokumentave të nevojshme strategjike për
31.82 per qind
zbatimin e politikave të BE
Ndihmë për negociimin me Komisionin Europian përfshirë këtu edhe
20.45 per qind
anëtarësimin në BE
Ndihmë në përgatitjen e situatave për negociatat në nivelin e BE
9.09 per qind
Burimi: Vrojtimi lidhur me përfitimet e Lituanisë.Vilnius, 2008. http://www.finmin.lt

2.4 Kultura e brendëshme politike
Lituanezët besonin më tepër tek BE (95 për qind), sesa tek qeveria e tyre (24 për
qind), besonin tek parlamenti 13 për qind, ndërsa tek sistemi ligjor dhe drejtësia
besonin 25 për qind (Shiko Tabelën 3 më poshtë). Megjithatë, ky nivel i ulët besimi,
mund të shpjegohet si rezultat i qëndrimit të publikut në drejtim të sistemit politik
lituanez në përgjithësi. Lidhur me vrojtimet e njëpasnjëshme të Ministrisë së
Brendëshme, në përgjithësi besimi tek institucionet qëndrore apo vendore lituaneze,
u rrit nga 35 për qind që ishte në vitin 2005, në 48 për qind në vitin 2006 dhe 51 për
qind në vitin 2007(Vidaus reikalu ministerija, 2007: 5-6).
Tabela 3, Besimi tek institucionet e ndryshme, 2007
Besojnë

Lituania
Nuk
besojnë
21

Pa
përgjigje
20

27 vendet e BE
Nuk
Pa
Besojnë
besojnë
përgjigje
48
36
16

BE
59
Qeveria e
24
69
7
34
Lituanisë
Parlamenti i
13
81
6
35
Lituanisë
Sistemi i
25
66
9
47
drejtësisë
Burimi: Komisioni Europian.Eurobarametër 68: Lituania. 2007.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/eb68_lt_nat.pdf.
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9
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Përafrimi i legjislacionit u përdor për të mbizotëruar në sektorin publik të Lituanisë.
Megjithatë, kultura manaxheriale zuri vend pas implementimit të një pjese të
reformave manaxheriale publike. Sipas rezultateve paraprake të vet-vlerësimit
organizativ, organizimet në sektorin publik të Lituanisë ishin shumë mirë të
orientuara drejt qëllimit kryesor (fokusimi tek plotësimi i detyrave, orientimi drejt
qëllimit, orientimi drejt rezultateve dhe puna). Por megjithatë, këto organizime nuk
ishin të orientuara bazuar në inovacione (fokusimi tek inovacioni, marrja përsipër e
rriskut, dëshira për të eksperimentuar, kreativiteti etj). Interesant është fakti se
nëpunësit civil të Lituanisë, mbështetën idetë e reja të manaxhimit publik, lidhur me
reformën në shërbimin civil (SIGMA, 2007). Megjithatë, krahasuar me vendet e tjera
Balltike, shërbimi civil lituanez i niveleve të larta, dominohet më tepër nga
nomeklatura e vjetër, e cila është më pak e hapur drejt ideve të reja për reformim.
3. Elita e vendim-marrjes
Reforma në manaxhimin publik, në ekzekutivin lituanez, karakterizohej nga elita e
vendim-marrjes. Shumë nga çështjet që lidheshin me reformën të përcaktuara nga
elita e administratës vendase, u përkrahën nga elita administrative e BE-së, në
periudhën e para-anëtarësimit. Mirëpo, në sektorin e kujdesit shëndetësor apo në
reformën e sistemit arsimor, kjo elitë dështoi në realizimin e konsensusit politik,
gjatë periudhës pas-anëtarësimit. Seimas (Parlamenti), u përfshi plotësisht në
hartimin e një kuadri ligjor gjithpërfshirës për administratën publike duke miratuar
legjislacion të ri, apo edhe nëpërmjet amendimit të legjislacionit ekzistues. Roli i
ligjvënësit në kontrollin e parlamentit ishte i dobët. Por, ai u bë më tepër aktiv në
kontrollin e ekzekutivit pas krijimit të zyrës së auditimit në vitin 2004. Përfshirja e
elitës lokale në reformën e manaxhimit publik është e kufizuar, si rrjedhim i
përqëndrimit të pushtetit në nivelin qëndror. Shumica e reformave në manaxhimin
publik janë të përshtatëshme, por vetëm një pjesë e këtyre reformave u realizuan.
Pjesa më e madhe e reformave të realizuara vareshin vetëm nga prioritetet kryesore të
vendit (veçanërisht anëtarësimin në BE dhe NATO), të mbështetura edhe nga qeveria
qëndrore, apo nga grupet e interesit dhe si pasojë e presioneve të forta nga jashtë (siç
ishte kriza financiare Ruse, në vitin 1999). Përveç mungesës së këtyre kushteve,
kishte edhe një mungesë dëshire lidhur me nxitjen e inisiativës së një reforme të re,
për arsye sepse kjo krijonte punë dhe konflikte shtesë brenda administratës lituaneze.
Shpesh, problemet ekzistuese janë zgjidhur duke rritur fondet qeveritare për
institucione të veçanta apo grupe njerëzish (për shembull, orientimi social i buxhetit
të shtetit në 2006 dhe 2007). Por megjithatë, ulja e ritmit të rritjes së ekonomisë
vendase nëpërmjet rritjes së defiçitit buxhetor, mund të shërbejë si mundësi për një
reformë të re, në të ardhmen.
4. Presioni nga qytetarët dhe korrupsioni
Presioni nga qytetarët ka qënë i dobët për arsye se edhe shoqëria civile ishte e dobët
dhe relativisht e mbyllur lidhur me proçesin e vendim-marrjes. Shpeshherë, disa
grupe të interesuara (të tilla si, Konfederata e Industrialistëve) u përpoqën të bënin
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presion të fortë mbi rëndësinë e vendimeve politike. Në Lituani, ekzistonin edhe disa
forume, si Instituti i Tregëtisë së Lirë Lituaneze (që hodhi idenë e një tregëtie të lirë)
duke u bërë edhe organizata më aktive. Megjithatë, ndikimi i tyre në reformën e
manaxhimit publik ka qënë tepër i kufizuar. Që prej vitit 2007, përfaqësues të
ndryshëm të organizatave jo-qeveritare nga fusha akademike, apo nga forume të
ndryshme u përfshinë edhe më shumë në reformën e manaxhimit publik, nëpërmjet
Komisionit të Perëndimit. Lituania mbetet një ndër vendet më të korruptuara në BE.
Sipas Transparency International (Organizatës Ndërkombëtare për Transparencë),
treguesi i korrupsionit në Lituani, për periudhën 2005-2007, ishte 4.8 (shiko Grafikun
nr. 1). Burimi kryesor i korrupsionit, i cili vazhdonte të rritej, ishin prokurimet
publike. Pavarësisht nga krijimi i Shërbimit Special për Investigime dhe miratimit të
kuadrit ligjor për anti-korrupsionin, u arrit shumë pak progres në parandalimin e
korrupsionit në Lituani. Sektori i medias krijoi një presion të madh, lidhur me
reformën duke raportuar rastet e korrupsionit, abuzimet apo keqmanaxhimin në
sektorin publik.
Grafiku 1, Treguesi i korrupsionit në Lituani në periudhën 1999-2007

Shënim: 10- shtet me shumë transparence, dhe 0- shtet shumë i korruptuar.
Burimi: Tranparency International.;
http://www.transparency.lt/new/images/cpi2007_info.pdf.

5. Sistemi administrativ
Në Lituani, sistemi administrativ është tepër i ndërlikuar dhe i fragmentuar. Janë
afërsisht 900 institucione buxhetore që operojnë në nivel qëndror dhe lokal.Të gjitha
këto institucione, janë të grupuara në 5 grupe. Grupi i parë dhe më i rëndësishëmi
përfshin Zyrën e Presidentit, Seimas (Parlamentin), kryeministrinë dhe ministritë.
Gjithashtu në Lituani janë edhe 200 organizata jo-fitimprurëse, të cilat janë krijuar
nga vende apo institucione të ndryshme, duke u finacuar direkt ose indirekt nga
buxheti i shtetit. Madje, disa kompani shtetërore apo private, kanë marrë pjesë në
vendimet lidhur me sektorin e shërbimeve për publikun. Veç kësaj, në sektorin
public, operonin një numër i vogël fondacionesh. Përfundimisht, shumë nga
shërbimet, janë shpërndarë sipas një rregulli bashkëpunimi shtet-privat dhe/ose
nëpërmjet kompanive private.
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Sistemi administrativ në nivel qëndror, është i organizuar midis Kancelarit të Shtetit,
13 Ministrive dhe institucioneve të tjera shtetërore, që varen nga qeveria apo
ministritë. Krijimi i një ministrie të re, asaj të energjisë u propozua nga disa parti të
vogla të krahut të djathtë në vitin 2008, për të mbështetur implementimin e
prioriteteve të reja politike. Ndërkohë që, përpjektjet e mëparëshme për kriminin e
një ministrie për informimin e publikut rezultuan të pasukseshme. Sipas Bankës
Botërore, në Lituani ka patur ―përmirësime të dukshme në sistemin e koordinimit të
politikave (në nivel horizontal dhe vertikal njëkohësisht) në vitet e fundit (Banka
Botërore, 2006: 20). Gjithashtu, sistemi i Koordinimit të Lituanisë me BE-në, ishte
tepër i sukseshëm ―si rezultat i rolit koordinues të Kancelarit të Shtetit‖ (Banka
Botërore, 2006: 20). Kjo është veçanërisht e vërtetë për përqasjen e parashikimeve
ligjore të BE-së, të cilat mbeten shumë të centralizuara, tek Kancelari i Shtetit
(Maniokas, Vilpisauskas, 2008:1). Në vitet e para të pranimit në BE, Ministria e
Financave forcoi edhe më tepër rolin e saj ekzekutiv, nëpërmjet Ministrit
D.Grybauskaite, fakt shpesh i përmendur si ―i par ndër të barabartët―. Por megjithatë,
duke ndjekur këshillat e Komisionit Europian, drejtuesit e kësaj ministrie u tërhoqën
disi, përsa i takon ekzekutivit. Në vitin 2007, sektori publik lituanez, punësoi
afërsisht 26 për qind të numrit të përgjithshëm, të fuqisë punëtore. Në Lituani, numri
i të punësuarve në sektorin publik, ishte pothuaj i njëjtë me mesataren e të punësurve
në sektorin shtetëror të 25 vendeve të BE-së. Sipas të dhënave të Departamentit të
Shërbimit Civil, të Lituanisë, numri i nëpunësve civil në fund të 2006 ishte 24.790
vetë: nga të cilët 19.384 – në administratën qëndrore publike dhe 5.406 – në
administratën lokale. Numri i të punësurve në administratën publike lituaneze,
vazhdon të rritet në aspektin e numrit të përgjithshëm të nëpunësve civil (shiko
Tabelën 4). Kjo lidhet me pranimin e Lituanisë në BE (veçanërisht me asistencën e
BE-së, lidhur me manaxhimin) si edhe me vendet e reja të punës në nivel qëndror
dhe lokal.
Tabela 4, Punësimi i nëpunësve civil Lituanezë në administratën qëndrore dhe
lokale, 2003-2006.
Administrata qëndrore:
Parlamenti dhe institucionet që varen prej tij
Gjykatat
Zyra e Presidentit dhe institucionet e varësisë
Kancelari i Shtetit dhe institucionet e varësisë
Ministritë
Institucionet që varen nga ministritë
Qarqet
Administrata lokale (bashkitë)
Totali
Burimi: Ministria e Brendëshme e Lituanisë, 2007.

2003
15230
810
1003
95
1466
1826
9236
794
4338
19568

2004
15617
852
1267
94
1465
1964
9171
804
4685
20302

2005
16785
885
1493
93
1597
2068
9787
862
5032
21817

2006
19384
1180
1663
95
1811
2228
11446
961
5406
24790
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Objektivi kryesor i reformave në shërbimin civil, i cili u përmbush me miratimin e
Ligjit për Shërbimin Civil në vitin 1999, kishte të bënte me krijimin e një shërbimi
civil të qëndrueshëm dhe profesional. Ky qëllim, i cili ishte i lidhur me pranimin e
Lituanisë në BE, u realizua më së miri. Gjithashtu në shërbimin civil kishte filluar të
zbatohej edhe sistemi i karierës. Në vitin 2007, veçoritë e sistemit të karierës në
Lituani arrinin në 71 për qind (Lituania kishte 12 veçori, lidhur me sistemin e
karierës, njëlloj sa Gjermania, Austria, dhe Polonia) (SIGMA, 2007: 7).
Pas pranimit të Lituanisë në BE, në sistemin administrativ u vendos më shumë
stabilitet sidomos në nivel qëndror: nëse rotacioni i stafit zinte vlerën e 30 për qind
pas zgjedhjeve parlamentare të 1996, ose afërsisht 20 për qind pas zgjedhjeve
parlamnetare të 2000, në vitet 2004-2006, ai zbriti në vlerën prej 8-10 për qind
(SIGMA, 2007: 28). Shërbimi civil, mbetet ende i paqëndrueshëm në nivel lokal, për
arsye të politizimit të lartë. Megjithatë, ende ekziston rreziku se një ndryshim i
mundshëm në përbërjen e qeverisë mund të risë politizimin në shërbimin civil, edhe
pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2008 (veçanërisht, mungesa e Partisë Social
Demokrate Lituaneze, ose prezenca e partive popullore, në përbërje të koalcionit
qeverisës).
5.1 Përmbajtja e paketës së reformave
Paketa e reformave (në aspektin e rrugëve që duhet të ndiqnin reformat), në Lituani
përmban:
Financa: Lituania bëri progres të dukshëm në sektorin e buxhetimit, llogarive
dhe auditimit. Pati një periudhë tranzicioni për kalimin nga buxheti sektorial, i
orientuar drejt produktit, në një buxhet gjysëm të programuar, i cili ndryshoi jo
vetëm formën, por edhe përmbajtjen, nga një sistem i pagesave cash, drejt një
sistemi të kontabilizuar dhe nga një kontroll financiar tradicional, në një kontroll
financiar të kombinuar.
Manaxhimi i personelit: ishte një periudhë e kalimit nga një sistem bazë i
shërbimit civil, në një sistem kariere (në vitin 1999), i cili u sistemua më vonë
(në vitin 2002). Që prej vitit 2004, iniciativat kryesore të reformës në shërbimin
civil u përqëndruan tek përzgjedhja, vlerësimi, shpërblimi dhe trajnimi i
nëpunësve civil. Për shembull, në vitin 2007, u vendos një lidhje e fortë ndërmjet
manaxhimit në nivel qëndror dhe performancës së nëpunësve, nëpërmjet
rregullimeve të vlerësimit të tyre. Ndonëse detyrimet kryesore të shërbimit civil
po ecnin pa probleme, motivimi i nëpunësve civil u bë një nga çështjet më të
rëndësishme të reformës në periudhën 2006-2008.
Organizimi: në vitin 1994, u bë ndarja e re territoriale (u krijuan qarqet).
Megjithëse decentralizimi është një nga reformat më popullore të propozuara në
Lituani, duhet theksuar se proçeset e decentralizimit kanë qënë tepër të ngadalta.
Në vitin 2002, u paraqit për herë të parë struktura e një zhvillimi rajonal të
veçuar, i cili konsistonte në Këshillin Kombëtar të Zhvillimit Rajonal (një organ
mbikqyrës) dhe 10 këshilla të zhvillimit rajonal (autoritete ligjore).
Manaxhimi: Lituania, kishte një sistem manaxhimi të zgjeruar, në nivel qëndror
(tre nivele të strukturës së planifikimit strategjik). Megjithatë, informacioni u
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përdor shumë pak në proçeset e vendimmarrjes dhe të buxhetimit. Në vitin 2003,
qeveria lituaneze paraqiti projekt vendimin lidhur me impaktin që kishte
vlerësimi. Lituania sapo kishte filluar të eksperimentonte me manaxhimin
cilësor: që prej fundit të vitit 2006, vetëm 5 institucione lituaneze zbatuan
Strukturën e Vlerësimit të Përgjithshëm.
Bazuar në këtë vlerësim, Lituania duket se po arrinte në kategorinë e dytë të vendeve
të quajtura ―moderne‖, në varësi të klasifikimit nga Pollit dhe Bouckaert (Pollit dhe
Bouckaert, 2000). Kjo gjë vlen edhe për vendet si Kanadaja, Finlanda, Franca,
Hollanda, dhe Suedia. Strategjia e zhvillimit të administratës publike deri në vitin
2010, e cila u miratua nga qeveria e Lituanisë në vitin 2004, përmban objektivat e
mëposhtme:
1. Përmirësimi i qeverisjes qëndrore (struktura dhe performanca);
2. Përmirësimi i qeverisjes rajonale (struktura dhe performanca);
3. Përmirësimi i qeverisjes lokale (struktura dhe performanca);
4. Kapacitetet administrative (ose burimet njerëzore);
5. Qeverisja elektronike.
5.2 Proçesi i implementimit
Në vitet e para të rifitimit të pavarësisë në Lituani, reformat e manaxhimit publik
lidheshin me hartimin e një proçedure të re kushtetuese dhe kalimin në ekonominë e
hapur (përfshirë këtu edhe privatizimin). Reformat e mëvonshme të manaxhimit
public, u fokusuan më shumë si rezultat i anëtarësimit të Lituanisë në BE në vitin
1996. Pas anëtarësimit të Lituanisë në BE, faktorët e brendshëm filluan të luajnë një
rol të rëndësishëm lidhur me reformën në manaxhimin publik. Në vitet e para të
anëtarësimit në BE, lidershipi qëndror i cili nënkuptonte qeverisjen qëndrore, ishte
ende i dobët, kapacitetet e institucioneve përgjegjëse për mbështetjen e reformave të
manaxhimit publik ishin të kufizuara, madje edhe bashkëpunimi midis niveleve të
qeverisjes apo ministrive ishte i pamjaftueshëm. Megjithatë, në periudhën 20062008, u vërejtën përmirësime të dukshme në përgjithësi, lidhur me koordinimin e
punës për reformën në manaxhimin publik. Në fund të vitit 2006, Komisioni i
Perëndimit, i cili ishte krijuar për të riorganizuar burokracinë, optimizimin e sistemit
administrativ dhe përmirësimin e efiçensës së burimeve njerëzore dhe financiare, u
rikrijua përsëri. Ai, rezultoi shumë efektiv duke analizuar dhe diskutuar çështjet e
rëndësishme të reformës së manaxhimit publik, por zbatimi i rekomandimeve të tij
mbeti problematik për arsye se mbështetja politike ishte e kufizuar.
Në periudhën e para-aderimit, reforma në manaxhimin publik në Lituani
karakterizohej nga përpjekjet e komisioneve ad hoc dhe atyre sektoriale. Dy
përpjekjet e para për reforma konkuruese, të cilat u ndërmorrën nga Ministria e
Reformave të Administrimit Publik dhe Autoriteteve Lokale, në vitin 1995 dhe 1997,
nuk patën sukses. Një përafrim më i mirë u hartua në vitin 2004, kur qeveria
lituaneze miratoi strategjinë e zhvillimit të administrimit publik deri në 2010. Por
megjithatë, u vërejt se qeverisja territoriale nuk kishte bërë progres të dukshëm:
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mungesa e vullnetit politik për decentralizimin e qeverisjes qëndrore në Lituani
(Banka Botërore, 2006: 25-26). Ndërkohë që në Lituani po përgatitet një versioni i ri
i kësaj strategjie nga viti 2010 dhe në vazhdim.
Kjo strategji, u hartua dhe po monitorohet nga Ministria e Brendëshme.
Departamenti i Administratës Publike, është përgjegjës për reformën në
administrimin publik. Në vitin 2007, në institucionin e Kancelarit të Shtetit, u krijua
një Departament i ri Departamenti i Administratës Publike dhe Planifikimit
Strategjik. Në këto institucione u rekrutua staf i ri i cili lidhej drejtpërdrejt me
problemet e ndryshme të manaxhimit publik.
5.3 Reformat e realizuara deri tani
Lituania u bë anëtare e BE-së në vitin 2004. Progresi për pranimin e saj dhe
gadishmëria për të aplikuar në acquis e BE-së, u vlerësua nga Komisioni Europian si
një ndër më të mirat. Lituania, kishte nivelin më të ulët të defiçitit në tregun e
brendëshëm të BE: vetëm 0.6 për qind e gjithë direktivave mund të krahasoheshin me
objektivin e përkohshëm të BE, prej 1.5 për qind. Kjo si rrjedhim i faktit se Lituania,
së bashku me vendet e reja anëtare të BE, kishin ende nevojë të implementonin në
legjislacionet e vendeve të tyre një sasi të madhe nga legjislacioni i Bashkimit
Europian, brenda një kohe të shkurtër krahasuar me vendet e vjetra të BE. Proçedurat
Lituaneze lidhur me manaxhimin dhe përshtatjen e legjislacionit vendas me atë të
BE, u panë si ―shembull në BE‖(Sedelmeirer, 2008: 821).
Megjithatë, pavarësisht përshtatjes së mirë me legjislacionin e BE, në Lituani kishte
ende boshllëqe. Në vitin 2006, sipas ekspertëve për programet e OECD/SIGMA,
zbatimi i saktë i rregullave të BE ende linte për të dëshiruar (OECD/SIGMA, 2006).
Një pjesë e institucioneve lituaneze mbetën të dobëta. Sipas një vrojtimi lidhur me
binjakëzimin, përfitimet e Lituanisë nga sektorët e rregullimit të politikave të BE u
barazuan me praktikat më të mira të BE, në krahasim me sektorët e tjerë. Për
shembull, Komisioni i Kontrollit të Shtetit për Çmimet dhe Energjinë, kishte nevojë
për autoritetin ligjor dhe për burime financiare për të kryer ashtu siç duhej
veprimtarinë e tij. Megjithatë, nuk ka gjasa që Lituania të bjerë në kundërshtim me
startegjinë e traktatit të Lisbonës. Një nga synimet kryesore për të rritur shpenzimet
R&D me 2 për qind të PBB-së, që nga viti 2010, nuk bie aspak në kundërshtim me
parimet e traktatit (niveli i shpenzimeve vetëm në vitin 2006 arriti vlerën e 0.8 për
qind, shiko Tabelën 5). Gjithashtu, Lituania ka gjasa që të përmbushë edhe
problemin e punësimit. Kështu, punësimi është rritur në periudhën 2003-2006 dhe
kjo gjë lidhet padyshim me rritjen ekonomike. Gjithashtu, Lituania është më pak e
sukseshme në përfitimin e fondeve të dhëna nga BE: në vitin 2007, ato ishin nën
nivelin mesatar të vendeve të reja anëtare të BE.
Tabela 5, Arritja e qëllimeve kryesore të strategjisë së Traktatit të Lisbonës në Lituani
Treguesi

2003

2004

2005

2006

Investimet në R&D ( për qind me PBB)
Punësimi i popullsisë për gr. moshën 15-64 vjeç

0.68
60.9

0.76
61.1

0.76
62.6

0.80
63.6

Synimet për
2008 dhe 2010
1.2 dhe 2.0
66.0 dhe 68.8
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Futja e konceptit të manaxhimi në Lituani, shpesh shihet si një shembull i një
praktike të mirë dhe Lituania shpesh është përdorur si një shembull për vendet e tjera
të reja anëtare të BE dhe vendet e ish Bashkimit Sovjetik. Së bashku me Letoninë,
Lituania arriti nivelin më të lartë të performancës së manaxhimit në vendet e Europës
Qëndrore dhe Lindore (pothuaj niveli 3), me ―një planifikim, zbatim dhe arritje në
sistemin e përformacës manaxheriale në vend‖ (Banka Botërore, 2006: 20).
Megjithatë, pavarësisht nga rezultati i lartë i përformancës në manaxhim, kjo praktikë
e mirë nuk është e përhapur në të gjithë Lituaninë (Nakrosis, e ardhmja).
Gjithashtu, krijimi i sistemit të karierës konsiderohet si një ndër arritjet më të mëdha
të Lituanisë. OECD/SIGMA dhe Banka Botërore vazhdimisht kanë arritur në
përfundimin se Lituania (së bashku me Letoninë) përbëjnë një përjashtim nga ecuria
e vendeve të tjera të Europës Qëndrore dhe Lindore: Lituania, vazhdon ende reformat
e saj në shërbimin civil edhe pas pranimit në BE, në ndryshim nga shumica e
vendeve të tjera anëtare të reja të BE. Në një shkallë vlerësimi prej 5 nivelesh, Banka
Botërore i rendit reformat në Lituani si ―arritje thelbësore‖ (niveli 2), niveli më i lartë
ndër gjithë vendet e reja anëtare të BE. (Banka Botërore, 2006: 31).
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Paraqitja e reformave të manaxhimit publik të vendit: Lituania
Periudha
Çështjet kryesore
Organizimi
Qeveritë e K.D Prunskiene, A.
Simenas, G. Vagnorius, A.
Abisala (1990-1992).
1990 –
Miratimi i Kushtetutës së
1992
Lituanisë (1992): kuadri
ligjor i gjithë niveleve të
pushtetit dhe institucioneve.
Ligjet për vet-qeverisjen
Qeveritë e B. Lubys, A.
vendore dhe qeverisjen e
Slezevicius,
L.M.Stankevicius (Partia
vendit I miratuar më (1994)
Demokratike e Punës
Krijimi iMinistrisë së
Lituaneze)
Reformave të Administrimit
Ligji për Qeverisjes i miratuar
Publik dhe Autoritetet Lokale
1992më (1994): kuadri ligjor për
(1994): një organ
1996
Këshillin e Ministrave).
bashkërendues për
administrimin publik.
Dokumnti ―Direktivat e
reformës së Administrimit
Publik‖ përgatitur nga
Ministria e re (1996).
Qeveria e G. Vagnorius (Partia
Ri-organizimi i ministrive
Konservatore Lituaneze).
(1996): 3 ministri të reja
(përfshirë këtu edhe
Reforma në administrimin
Ministrinë e Çështjeve
public si një çështje e veçantë
1996Europiane), krijimi i 5
e programit qeverisës ( e
1999
ministrive të hequar më parë.
ashtuquajtuara politika e
―duarve të pastra‖).
Krijimi i Shërbimit Special
për Investigim (1997),
përgjegjës për anti-

Personeli

Financa

Krijimi i Institutit të
Trajnimit të Administratës
Publike (1993).
Ligji për Zyrtarët (1995)
fillimi i shërbimit profesional
publik.
Zyra e Avokatit të Popullit
raporton para Parlamentit
Lituanez (1995)

Ligji për Kontrollin e
Shtetit i miratuar nga
Seimas (1995).

Ligji për Konfliktin e
Interesave Publike dhe
Private në Institucionet
Shtetërore (1997): etika në
shërbimin civil.
Krijimi I Institutit të
Administratës Publike
(1999): trajnimi I nëpunësve
civil.

Ligji për kontrollin e
Shtetit I amenduar
nga Seimas (1998).
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Qeveritë e R. Paksas.
A. Kubilius (Partia
Konservatore Lituaneze)
Ligji për Administratën Publike
i miratuar nga Seimas (1999)
(krijimi i proçedurave
administrative).

Qeveria e R. Paksas (Bashkimi
Liberal në Koalicionin
qeveritar).
Administrimi publik si një
prioritet i programit qeverisës
( e ashtuquajtura ―periudha e
politikës së re‖).
Qeveria e A. Brazauskas
(Partia Social demokrate në
kolaicionin qeveritar).
Strategjia aft-gjatë e Zhvillimit e
miratuar nga Seimas (2002).
Dokumenti i Programit të
Veçuar i miratuar nga

korrupsionin.
Programi i parë Kombëtar
për Miratimin e Acquis
përgatitur në (1999).
Komisioni i Perëndimit
(1999): rishikimi i
institucioneve dhe detyrave
të tyre.
Komiteti I Planifikimit
Strategjik (1999): kabineti I
ri.
Ligji për Zhvillimin Rajonal I
miratuar më (2000): këshillat
rajonale dhe planet.

Ligji për Shërbimin civil
(1999): sistemi i karierës në
shërbimin civil.

Numri i ministrive
reduktohet në 13 92000):
Ministria e brendëshme merr
përgjegjësinë për
administrimin publik.

Vendimi i qeverisë për
shërbimet ndaj qytetarëve
(2001), përfshirë këtu
parimin e ―one-stop-shop).

Project vendimi ër
decentralizimin dhe Njësive
të Decentralizuara të
Administrimit Territorial
(2003).
Proçedurat për koordinimine
çështjeve të BE e miratuar

Shtesa në Ligjin e Shërbimit
Civil I miratuar nga Seimas
(2002).
Rishikimi i Ligjit për
Qeverinë (2002): reformat në
shërbimin e lartë civil.
Krijimi i Departamentit të

Miratimi I mnualit të
Planifikimit
Strategjik
(1999):
nisja e planifikimi
strategjik
dhe
programimit
të
buxhetit në nivel
qëndror që prej vitit
2000.
Ligji I ri për buxhetin
I miratuar nga Seimas
(2000).
Vendimi i qeverisë
për kontrollin e
brendëshëm (2001):
ngritja e një njësie për
kontrollin e
brendëshëm.
Krijimi i sistemit të
Planifikimit strategjik
me tre nivele (2001).
Ligji i ri për
Kontabilitetit i
miratuar nga Seimas
(2001).
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2004 2006

Komisioni Europian (2004).
Strategjia e Zhvillimit të
administrimit Publik deri në
2010 e miratuar nga qeveria
(2004).

nga qeveria (2004, e
ndryshuar në 2005).

Shërbimit Civil pranë
Ministrisë së Brendëshme
(2002).
Ligji anti-korrupsion dhe
programi anti-korrupsion i
miratuar nga qeveria dhe
Seimas (2001, 2002):
Shërbimi Special i
Investigimit si një organ i
bashkërendimittë punëve.

Qeveria e A. Brazauskas
(Partia Social Demokrate në
kolaicionin qeveritar).
Programi i Reformës Kombëtare
i amenduar: parashikime të
reja përfshirë këtu strukturën
e njësive të administrimit
publik (2006).

Krijimi I komitetit të auditit
në Seimas 92004), për më
shumë efikasitet të
ekzekutivit.

Ligji për Shërbimin Civil i
amenduar si edhe proçedura
e re e qeverisjes për
vlerësimin e performances së
nëpunësit civil e miratuar
nga qeveria (2005).

Ligji për Kontrollin e
Brendëshëm dhe
Auditin i miratuar në
(2002), ligji për
Kontrollin e Shtetit i
amenduar në (2002).
Project-vendimi për
qeverisjen elektronike
i miratuar nga qeveria
më (2002, 2003).
Vendimi i qeverisë
mbi impaktin e
vlerësimit të projekt
vendimeve të
qeverisë (2003).
Shtesë në Ligjin për
Buxhetin i miratuar
nga Seimas (2003).
Reforma në fushën e
kontabilitetit (2005).
Struktura për
Vlerësimin e
përgjithshëm duke
paraqitur prktikat më
të mira si shembulj
për sektorët public të
përzgjedhur (2005).
Shpenzimet e larta
buxhetore dhe buxhet
i orinetuar drejt
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Qeveria e G. Kirkilas (Partia
Social Demokrate që kishte
pakicën në kolaicionin
qeveritar).
Ligji i Administrimit Publik i
amenduar: parashikime të
reja lidhur me strukturën e
njësive të administrates
publike (2006).

Ri-krijimi i Komisioni i
Përëndimit nën varësinë e
qeverisë (2006).
Plani i ri i veprimit për
decentralizmin si edhe
decentralizimi I funksioneve
të reja për gjithë autoritetet
locale (2007).
Thirrja e qeverisë për
zbatimin e parimit ―one-stopshop‖që prej 1 Shtatorit
2007.

Ligji për Shërbimin Civil i
amenduar në 2007 (lidhur me
shpërblimin, vlerësimin e
nëpunësve civil, etj).
Rritja e pagave bazë të
nëpunësve civil në 2007 dhe
2008.

çështjeve sociale
(2005, 2006, 2007).
Angazhimi për një
buxhet të balancuar
në 2009 duke patur
parasysh programin e
konvergjencës
dhe
Ligjin Fiskal (2007).
Raporti I Auditit për
programimin e
buxhetit i botuar nga
Zyra Kombëtare e
Auzitit (2007) si edhe
vlerësimet e planeve
strategjik dhe
programimin e
buxhetit autorizuar
nga Ministria e
financave (2007).

Reformat e Manaxhimit Publik: Polonia
Debicki Marek, Anetta Jaxa Debicka

1. Forcat social-ekonomike: të përgjithshme
Zhvillimet e mëdha sociale pas vitit 1989, përfshijnë transformimin bazë social.
"Revolucioni" paqësor i solidaritetit, kishte një numër mjaft të kufizuar objektivash.
Në radhë të parë, polakët kërkonin lirinë nga dominimi sovjetik dhe aftësinë për të
vetë qeverisur. Së dyti, kishte kërkesë për krijimin e qeverisë nëpërmjet zgjedhjeve të
lira. Polakët gjithashtu kërkonin të ishin pjesë e familjes së shteteve që qeveriseshin
në mënyrë demokratike mbi bazën e sundimit të ligjit dhe jo nga elitat partiake.
Reputacioni i ekonomisë socialiste, ishte gjithashtu i diskredituar dhe padyshim nuk
mund të ofronte të mira e shërbime, madje as dhe për nivelin bazë. Kryeministri i
parë i zgjedhur, T. Mazowiecki, pranoi se qeveria e tij kishte vetëm një ide të
kufizuar se si mund ta organizonte ekonominë. Gradualisht, diskutimet politike dhe
teknike çuan në zhvillimin e politikave të hartuara për krijimin e një kornize me
qëllim demokratizimin e politikës dhe ekonomisë së tregut. Një nga shqetësimet e
qeverisë në periudhën e parë, ishte zhvillimi i politikave të cilat do të kufizonin
inflacionin, që arriti në nivele alarmante. Politikat e njohura anti-inflacioniste,
gjerësisht të njohura si "plani i Balcerowicz" ishin shumë të suksesshme edhe pse
shkaktuan kosto të larta sociale dhe u përballën me një opozitë të konsiderueshme.
Rritja e pranisë së kompanive të huaja që shisnin mallrat dhe shërbimet në Poloni dhe
që më vonë filluan të prodhonin në vend, pati një ndikim pozitiv në shoqërinë polake.
Tregu filloi të prodhonte "fitues" dhe "humbës". Kjo gjë, ndikoi në formimin e
ndarjeve sociale. Gjithashtu qeveritë duhet të zhvillonin plane për të shpërbër një
numër të madh ndërmarrjesh publike. Shumë prej fabrikave të shtetit (në mos të
gjitha), kishin teknologji të vjetër dhe prodhonin mallra që nuk mund të shiteshin në
treg.
2. Forcat globale ekonomike
Pas vitit 1989, Polonia përfitoi nga aktivitetet e korporatave globale dhe organizatave
ndërkombëtare, (por, në të njëjtën kohë filloi të ishte gjithnjë e më shumë e gjykuar
prej tyre), ku më të rëndësishmet ishin Banka Botërore dhe FMN-ja. Polonia, gjithnjë
e më tepër, gjykohej nga aktorët ekonomik ndërkombëtar bazuar në performancën e
saj ekonomike dhe jo në bazë të veprimeve heroike që synonin t‘i jepnin fund
sistemit totalitar. Organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe kompani investimesh
kryejnë analiza dhe vlerësime të performancës së Polonisë. Disa prej vlerësimeve më
të rëndësishme janë: Indeksi i Zhvillimit Njerëzor, Indeksi i Cilësisë së Jetës, Indeksi
i Lirisë Ekonomike, Indeksi i Konkurrencës Globale, Indeksi i Perceptimeve të
Korrupsionit, Indeksi i Besimit të Investimeve të Huaja Direkte, Indeksi i
Globalizimit dhe Indeksi Global i Zhvillimit. Këto vlerësime monitorohen si nga
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politikbërësit, ashtu edhe nga OJQ-të dhe ndikojnë në zhvillimin e politikave
ekonomike dhe fiskale.
Në arenën ndërkombëtare, Polonia artikuloi shumë herët politikën e saj për t‘u
bashkuar me NATO-n dhe BE-në, pa zgjidhur tensionet që mund të shkaktoheshin
nga të qenit "mik" me SHBA-në dhe anëtar i Bashkimit Evropian. Të dyja këto
politika përfunduan me sukses të padiskutueshëm. Polonia u bë anëtare me të drejta
të plota si në NATO ashtu edhe në BE. Administrata polake i ka kryer shumë mirë
detyrat e shumta të fazës përgatitore përpara pranimit në këto organizata. Duhet
përmëndur se këto politika u mbështetën nga të gjitha partitë e mëdha.
3. Çështje socio-demografike
Polonia aktualisht ka një popullsi prej 38.1 milion banorë. Popullsia është duke
përjetuar rënie në normën e lindjeve dhe pritet që deri në vitin 2030 popullsia të jetë
vetëm 35.9 milion banorë. Numri i personave mbi moshën e daljes në pension është
në rritje dhe pritet të arrijë në rreth 9.5 milion persona, në vitin 2030. Gjithashtu ka
pasur edhe një fluks të rëndësishëm migrimi nga zonat rurale drejt qyteteve.
Aktualisht 61 për qind e polakëve jetojnë në qytet. Polonia është gjithashtu mjaft
homogjene, në aspektin e përbërjes etnike, vetëm 1.5 për qind e popullsisë, i përket
pakicave etnike. Ndoshta, kjo është një nënvlerësim i shifrës së minoriteteve, pasi
bazohet në vetë-deklarim. Rreth 90 përqind e popullsisë, është katolike; feja
ortodokse greke ndiqet nga 1.6 për qind e popullsisë dhe protestantët përfaqësojnë
0.4 për qind të popullsisë, ndërsa 7.4 për qind e njerëzve deklarojnë se nuk kanë
përkatësi fetare.
Kemi vënë re një rritje të konsiderueshme të numrit të studentëve në institucionet
dytësore, nga 794.6 mijë në vitin 1995, në 1926.1 mijë në vitin 2004. Megjithatë,
rritja e numrit të atyre që ndjekin kolegjet teknike dhe institucionet e të tjera pa titull,
është modeste. Pjesa më e madhe e personave të punësuar punojnë në sektorin privat
(71 për qind).
Aktualisht, Polonia ka një nivel relativisht të ulët të papunësisë - një nga më të ulëtit
në Evropë. Një nga arsyet kryesore për rënien e normës së papunësisë, është niveli i
lartë i emigrimit. Ashtu si edhe në vendet e tjera, papunësia është më e lartë në mesin
e grave dhe në zonat rurale. Alarmant është fakti se papunësia është e lartë tek të
rinjtë. Nuk përbën çudi fakti që një numër i konsiderueshëm polakësh, ende jetojnë
nën kufirin e varfërisë së qeverisë. Modelet e emigracionit gjithashtu kanë ndryshuar.
Në të kaluarën, polakët ishin ndër emigrantët më të varfër dhe më pak të arsimuar,
kryesisht nga zonat rurale. Aktualisht, një numër i madh i njerëzve që kërkojnë të
punojnë në vendet e tjera, kanë shumë aftësi, janë të arsimuar dhe shpesh bëjnë pjesë
në profesione mjaft të nevojshme në Poloni (të tilla si infermierë dhe mjekë). Polonia
vuan, gjithashtu, nga niveli jo i barabartë i zhvillimit të rajoneve dhe deri më tani
politikat social-ekonomike që kanë pasur synim arritjen e barazisë rajonale, nuk kanë
prodhuar ndryshime të rëndësishme. Qeveritë kanë prodhuar plane shtatë-vjeçare të
zhvillimit me qëllim integrimin në politikat rajonale të BE-së. Ende nuk është e
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mundur të vlerësohet nëse këto plane (pasi të jenë zbatuar plotësisht) do të ketë një
ndikim pozitiv në zbutjen e pabarazive rajonale.
4. Politikat kombëtare socio-ekonomike
Të gjitha qeveritë pas vitit 1989, kanë futur elemente të kornizës të nevojshme për
funksionimin e ekonomisë së tregut, si për shembull një sistem bankar modern, ligjet
për kontabilitetin si dhe ligje dhe rregullore për korporatat. Për më tepër, shumë masa
të rëndësishme janë ndërmarr për të çmontuar trashëgiminë ekonomike nga periudha
e kaluar, edhe pse ligjet dhe metodat e privatizimit nuk kanë prodhuar gjithmonë
rezultate të mira, duke rezultuar ndonjëherë në marrëveshje të korruptuara dhe
joefikase. Disa argumentojnë se portofoli publik ka regjistruar humbje të
vazhdueshme të vlerës së tij, nga shitja e aseteve publike më pak së vlera e tregut.
Aktualisht, rreth 82 për qind e ndërmarrjeve shtetërore janë në fazën e privatizimit.
Në tërësi, thuhet se procesi është shtrirë shumë në kohë, por problemet janë shumë
komplekse dhe në shumë raste zgjidhja e vetme ishte pranimi i humbjeve të mëdha
ekonomike dhe sociale, duke vepruar thjesht me mbylljen e fabrikave. Ish-fermat
shtetërore (PGR) janë disa nga ndërmarrjet më problematike në këtë drejtim.
Privatizimi në shumë raste është i ngarkuar me shpenzime të mëdha sociale. Shumë
përpjekje janë bërë për të tërhequr investitorët e huaj. Pikëpamjet për privatizimin
dhe tregtimin e kanë ndarë shoqërinë dhe elitat politike. Magjepsja e parë ndaj
kapitalizmit dhe tregut privat është zbehur dhe qeveritë e kanë ngadalësuar këtë
proces. Deri në njëfarë mase, kjo erdhi si pasojë e gabimeve në politikat e
privatizimit. Kjo u evidentua veçanërisht gjatë qeverisjes së PiS që kishte disa ide
ekonomike të ngjashme me ato të qeverisë në PRL dhe i përgjigjej opinioneve që
shtoheshin se qeveritë ishin duke shitur pasuritë kombëtare me çmim sikur "po e
shisnin për zjarr".
5. Sistemi politik
Në periudhën midis viteve 1989 dhe 2008, Polonia zhvilloi, ose adoptoi një sërë
strukturash politike në përputhje me nocionin e qeverisjes demokratike, të bazuar në
sundimin e ligjit. Aktualisht, problemet themelore nuk janë të lidhura me
institucionet në vetvete, por me mënyrën në të cilën këto institucione punojnë. Një
tjetër problem i madh, i njohur nga të gjithë autoritetet për këtë çështje, është cilësia
shumë e dobët e hartuesve të drafteve ligjore dhe shpeshtësia me të cilën legjislacioni
i ri (apo ndryshime të rëndësishme në ligjet ekzistuese) paraqiten. Kjo mënyrë
veprimi krijon vështirësi në zhvillimin e operacioneve të qëndrueshme dhe racionale.
Si avokatët ashtu edhe nëpunësit publik, shpesh komentojnë se është praktikisht e
pamundur të ecet në një hap me ndryshimet, madje edhe në një fushë të caktuar.
Themelet e institucioneve politike polake u hodhën në Kushtetutë, që u miratua me
referendum kombëtar në vitin 1997 dhe në një farë mase nga paraardhësi i tij, e
ashtuquajtura Kushtetuta e vogël e vitit 1989. Polonia ka një Parlament me dy
dhoma, kabinet të qeverisë dhe zyrën e Presidentit, i cili në një farë mase e ndan
pushtetin me ekzekutivin. Presidenti i Republikës së Polonisë, është përfaqësuesi më
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i lartë i Republikës së Polonisë dhe garantues i vazhdimësinë së autoritetit shtetëror.
Ai gjithashtu luan rol në mbajtjen e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe është
udhëheqës i forcave të armatosura. Presidenti i Republikës siguron respektimin e
Kushtetutës, mbron sovranitetin dhe sigurinë e Shtetit, si dhe paprekshmërinë dhe
integritetin e territorit. Në krye të sistemit të gjykatave është Gjykata e Lartë dhe
Gjykata e Lartë Administrative, gjithashtu ekziston edhe Gjykata Kushtetuese. Sipas
analistëve politikë edhe akademikëve, disa nga problemet që lidhen me mënyrën se si
vepron Parlamenti dhe Qeveria, vijnë për shkak të ecurisë së paqartë dhe ende jo të
zhvilluar plotësisht të ligjeve dhe të normave informale të qeverisjes së këtyre
institucioneve. Rregullat që qeverisin sjelljen e deputetëve janë gjithashtu konfuze
për shumicën e njerëzve, pasi ato nuk janë të lidhura plotësisht me disiplinën e
partisë. Mënyra me të cilën zgjidhet Kryeministri nuk bazohet në vendimin e
votuesve; ka ndodhur në disa raste që Kryeministër nuk është zgjedhur udhëheqësi i
partisë me numrin më të madh të vendeve në parlament, por një person i zgjedhur
prej tij. Në këtë mënyrë, një politikan relativisht i panjohur papritur bëhet
Kryeministër dhe kreu i vërtetë i qeverisë nuk është as anëtar i Kabinetit qeverisës.
Sistemi i partive është gjithashtu në proces zhvillimi. Partitë e reja lindin në kohën e
zgjedhjeve. Në pjesën më të madhe të rasteve shfaqja e shpeshtë e partive të ―reja‖,
nuk është asgjë më shumë se thjesht një ndryshim në emër. Pothuajse pa asnjë
përjashtim nuk ka pasur shfaqje të fytyrave të reja në elitat partiake. Partitë thjeshtë
lindin si pasojë e konflikteve të brendshme brenda partive ekzistuese, ose duke u
bazuar në opinionet negative të sondazheve të opinionit publik. Në raste të tilla, disa
anëtarë vendosin të ndahen nga kolegët e tyre, për të krijuar një parti të re. Në një
rast, edhe Kryeministri që është i emëruar si ‗teknokrat politik që nuk duhet të ketë
përkatësi partiake‘ u bë pjesë e udhëheqjes së një partie të sapo formuar. E gjithë kjo
është në formën e një ―shkalle muzikore‖. Programet apo politikat e partive janë të
vështira për t‘u kuptuar dhe shpesh votuesve të ardhshëm u thuhet vetëm se partia e
re apo partia në opozitë mbron parimet e drejtësisë, qeverisjes së mirë dhe është
kundër korrupsionit. Nuk është e habitshme se niveli i besimit në elitat politike është
tejet i ulët dhe po e tillë është pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje. Dy çështjet që
ngrihen më shpesh nga palët kundër njëri-tjetrit janë: akuza për sjelljen e elitave të
partisë në kohën e komunizmit dhe korrupsioni. Kjo kombinohet me argumente ―ad
hominum‖ (kundër personit), që ndonjëherë degjenerojnë deri në racizëm. Nivelet e
patronazhit politik dhe korrupsionit janë jashtëzakonisht të larta dhe qeveritë të cilat
premtojnë se do të ―pastrojnë shtëpinë‖ përfundon që sillen edhe më keq se
paraardhësit e tyre. Duhet të përmendet se të gjitha qeveritë e zgjedhura pas vitit
1989 (duke përfshirë edhe qeverinë aktuale) janë formuar në bazë koalicionesh. Ka
edhe çështje të pazgjidhura të lidhura me ndarjen e pushtetit mes qeverisë dhe
Presidentit.
6. Manaxhimi i ideve të reja
Polonia, është duke riorganizuar vazhdimisht sistemet e Manaxhimit në sektorin
publik. Manaxhimi i Ri Publik ndikoi në administratën polake nëpërmjet ideve të reja

Reformat e Manaxhimit Publik: Polonia

209

dhe shtrimit të kërkesave për të pranuar nevojën për modernizimin e administratën
polake dhe në të njëjtën kohë për zvogëlimin e madhësinë së saj. Futja e IT-së në
sektorin publik, ka qenë një nga prioritetet e të gjitha qeverive dhe vlerësohet si një
komponent i nevojshëm i modernizimit. Kjo është e kombinuar me përmirësime si në
cilësinë ashtu edhe në sasinë e informacionit në dispozicion të publikut edhe pse
shkalla e ruajtjes së sekretit administrativ është ende shumë e lartë. Megjithatë,
vetëm pak shërbime janë "on-line".
Vëmendje e rëndësishme i është kushtuar futjes së analizave të përfitimit dhe kostos
në bërjen e politikave dhe në procesin e zbatimit të politikave. Dhoma e Lartë e
Kontrollit, në raportet e saj të vlerësimit të strukturave të ndryshme, kryen analiza
ekonomike. Konceptet e qeverisjes së mirë përfshijnë parimet e Manaxhimit të matur
fiskal. Politikat e reja duhet të identifikojnë si kostot ashtu edhe burimet e financimit.
Megjithatë, praktika e analizës së përfitimeve dhe kostove ende duhet që të
përmirësohet ndjeshëm. Artikulli tjetër kryesor në axhendën e reformave të
Manaxhimit është i lidhur me nivelin e lartë (sidomos në perceptimen e publikut) të
korrupsionit. Çdo qeveri përpiqet për të paraqitur mjetet të reja në luftën kundër kësaj
―sëmundjeje‖. Kjo ishte një nga çështjet më të rëndësishme në fushatën elektorale të
qeverisë së tanishme. Deri tani rezultatet kanë qenë zhgënjyese. Në vitin 2006 u
formua një agjenci speciale anti-korrupsion, CBA, me mandatin për të hetuar dhe
ndjekur çështjet e korrupsionit. Kjo është një agjenci e diskutueshme me aq
kundërshtarë sa edhe mbështetës. Janë bërë përpjekje për të përmirësuar mënyrën e
shpërndarjes së shërbimeve. Orientimi pro konsumator-qytetar, është gjithashtu në
axhendën e Manaxhimit, por konstatohet se sipas perceptimit të publikut, Manaxhimi
i sektorit publik shikohet si tejet i korruptuar dhe joefikas. Kjo kontribuon në nivelin
e ulët të besimit, si në strukturat politike ashtu dhe në ato administrative.
7. Presioni nga qytetarët
Polonia, ka përjetuar një zhvillim të rëndësishëm të grupeve qytetarë që janë
përpjekur në mënyrë aktive për të marrë pjesë në bashkëqeverisjen e vendit. Disa
OJQ kanë siguruar një pozicion të fuqishëm në sistem dhe janë tejet largpamëse.
Këto organizata mund t‘i ndajmë në tre grupe kryesore: ndërkombëtare, kombëtare
dhe lokale. Për sa i përket grupit të parë, disa organizata ndërkombëtare kanë krijuar
kapituj të tërë në Poloni. Kjo gjë është kryer me ndihmën e organizatave që mirëfunksionojnë në nivelin botëror ose rajonal. Organizata të tilla janë: Transparency
International, Amnesty International, disa organizata të grave dhe kohët e fundit,
organizatat e diskutueshme të minoriteteve seksuale. Këto organizata sigurojnë
kritika të mjaftueshme për politikat e qeverisë dhe bëjnë kërkesa për politika të reja,
ose për rezultatet e programeve ekzistuese të monitorimit. Në fusha të ndryshme,
organizata të tilla marrin pjesë në hartimin e politikave, madje dhe shpërndajnë
programe sociale (veçanërisht marrin masa për shërbimet ndaj të varfërve, të
pastrehëve, etj). Ka shumë organizata me origjinë vendase, lokale ose kombëtare.
Disa organizata kombëtare dhe lokale kanë ngritur zyra të përhershme që i kanë
rezistuar kohës. Gjithashtu shikohet emergjenca për organizatat ad hoc, të cilat
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fokusohen në mënyrë të vazhdueshme mbi një çështje të vetme. Në bazë të provave
në dispozicion, është e mundur të vlerësohet impakti i kombinuar i aktiviteteve të
tilla qytetare në sistemin politik në tërësi. Duhet të thuhet se aktivitete të tilla janë të
kufizuara për disa grupe të caktuara në shoqëri, por shikohen si elemente të
nevojshme për zhvillimin e demokracisë në nivelin shoqëror.
8. Idetë politike partiake
Siç është thënë më sipër, platformat partiake janë mjaft të kufizuara. Partitë janë të
përqëndruara për të fituar pushtet, dhe nuk janë shumë të interesuara për të zhvilluar
politika koherente. Çështjet që kanë lidhje me të shkuarën, janë çështjet më të
spikatura dhe që po i ndajnë partitë politike. Kanë kaluar pothuajse 16 vjet që nga
rrëzimi i sistemit një partiak dhe këto çështje nuk kanë shumë rëndësi, sidomos për
polakët e rinj. Meqë numri i ish aktivistëve komunistë në elitat politike po bie, elita
ka rritur kërkesat për t‘u përballur me të shkuarën. Platformat ekzistuese partiake
përqendrohen në nevojat për të luftuar nepotizmin dhe korrupsionin. Fatkeqësisht, as
propozimet dhe as besueshmëria e elitës në këtë zonë, nuk premtojnë rezultate të
shpejta. Çdo qeveri e përdor pushtetin e caktuar për të shpërblyer miqtë, pa i kushtuar
vëmendje kualifikimeve dhe eksperiencës. Ka dy çështje për të cilat ka një debat
ideologjik: numri i madh i papunësisë dhe njerëzve që jetojnë nën nivelin e varfërisë
(sidomos të moshuarit). Ka një ndarje të mendimeve se në ç‘nivel Polonia duhet të
arrijë gjendjen e mirëqenies dhe të sigurojë një stad më të lartë për të ndihmuar
qytetarët në formën e shërbimeve dhe sigurisë së të ardhurave. Debati për këtë
çështje është i ngatërruar dhe ka mundësi konsistence në pozicionet partiake. Në të
tashmen, në mënyrë paradoksale, partitë që duhet të klasifikohen si konservatore janë
në favor të rritjes së ndihmës sociale që duhet të marrin qytetarët në nevojë. Është
shfaqur një ndarje tjetër, ajo e Euro-skepticizmit, në kundërshtim me entuziazmin e
përgjithshëm për bashkimin me Evropën e Bashkuar dhe liberalizimin në politikat
ekonomike. Kjo po perceptohet në terma negative. Sidoqoftë, këto pozicione partiake
janë më shumë strategji elektorale sesa mendime të ndryshimeve ideologjike.
9. Ngjarjet e rastësishme
Në Poloni ka akuza të vazhdueshme kundër anëtarëve të elitës politike ku përfshihet
kryeministri, madje edhe presidenti. Ata akuzohen për spiunazh në favor të
Bashkimit Sovjetik (në të shkuarën) dhe kalojnë në akuza për korrupsion, ku
përfshihen transaksionet e jashtëligjshme të stoqeve, evazioni fiskal ose falsifikimi i
dokumenteve. Një nga teknikat për të ekspozuar korrupsionin e supozuar është
Komiteti Hetimor i Parlamentit. Anëtarë të ndryshëm të komiteteve të tilla ngrihen në
detyrë si rezultat i rolit të tyre në këto hetime, të cilat u transmetuan në mbarë vendin
në televizion. Anëtarë të ndryshëm të parlamentit dhe shërbyes civil të rangjeve të
larta, janë akuzuar (disa edhe janë dënuar) për shkelje kriminale në lidhje me postet e
tyre zyrtare. Disa anëtarë të kabineteve janë përballuar me votë mosbesimi. Akuza të
tilla të vazhdueshme për korrupsion, ose se punojnë për shërbimet sekrete komuniste,
kontribuojnë në mungesën e stabilitetit si në shërbimin civil, ashtu dhe në elitën
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politike. Për më tepër ka pasur raste të fatkeqësive natyrore (si përmbytjet) ku, sipas
kritikëve, qeveria nuk u përball në mënyrën e duhur. Ngjarje të tilla kanë nxjerrë në
pah dobësinë organizative në administratë dhe koordinimin e dobët të agjencie
kombëtare dhe lokale.
10. Vendim marrja e elitës
Ndërveprimi i elitës karakterizohet nga një shkallë e lartë e konflikteve personale.
Nevoja për formimin e qeverive pa shumicën, por nga partia me numrin më të madh
të vendeve (ose koalicione) në parlament, çon në mënyrë të vazhdueshme në rritjen e
tensioneve midis partive dhe udhëheqësve të tyre. Kjo është më problematike kur
presidenti vjen nga partia e cila është në opozitë me qeverinë në parlament.
Gjithashtu partitë kanë shumë probleme të brendshme dhe kjo gjë i vë në një
pozicion shumë të dobët udhëheqësit e partive. Shumë anëtarë të partisë, parlamentit
dhe elitave qeveritare përpiqen të forcojnë pozitat e tyre me veprime individuale dhe
jo me punë të përbashkët brenda partisë. Mediat spekulojnë në mënyrë të
vazhdueshme për pushtetin relativ të individëve të veçantë. Kjo u bë shumë e
dukshme në zgjedhjet e fundit presidenciale. Grupe të ndryshme mbështesnin
kandidatë të ndryshëm. Disa prej partive që veprojnë në arenën kombëtare,
praktikisht nuk kanë organizata lokale.
Më alarmues është fakti që kur partitë formojnë qeverinë (pavarësisht vendit të tyre
në spektrin politik) ato përdorin gjerësisht pushtetin politik për të caktuar ―njerëzit e
tyre‖ në një shkallë të gjerë pozicionesh që duhet të zihen nga specialistë me arsimin
dhe eksperiencën e duhur. Kjo parandalon zhvillimin e një shërbimi profesional civil,
veçanërisht në nivelin e Manaxhimit. Në mënyrë të vazhdueshme, anëtarët e elitave
politike përpiqen të veprojnë si teknokratë me pasoja shumë negative, për procesin e
ligjvënies dhe hartimin dhe zbatimin e politikave.
11. Sistemi administrativ
Nuk ka kuptim t‘i shpjegojmë lexuesit shumë detaje për numrin e madh të statuteve
që përbëjnë themelin e administratës polake. Krijohet përshtypja se specifika e ligjit,
në shkallë të ndryshme, i ndalon shërbyesit publikë ta menaxhojnë si duhet sistemin,
pa kontribuuar për nocionin se rendi ligjor është baza për çdo vendim të ndërmarrë
nga administrata. Sistemi administrativ i Polonisë e ka bazën e kushtetutë dhe statute
të ndryshme merren me strukturat kryesore të administratës. Praktikisht dy janë
përbërësit e sistemit. Së pari, janë strukturat administrative që janë pjesë e sistemit të
centralizuar kombëtar të administratës. Agjenci të tilla (për pjesën më të madhe të
ministrive) veprojnë nën drejtimin e Kabinetit qeveritar, nën udhëheqjen dhe
drejtimin e ministrave që drejtojnë njësi të tilla. Duhet të nënvizohet se ministrat
kanë pushtet të pavarur me statut, në mënyrë të pavarur nga Kryeministri ose kabineti
qeveritar.
Gjithashtu janë 60 ose 70 agjenci nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e parlamentit,
kryeministrit ose të ministrive të përcaktuara. Këto agjenci nuk janë pjesë e sistemit
të unifikuar të administratës, që drejtohet nga kabineti. Administrata kombëtare ka
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degë rajonale në të gjitha njësitë territoriale, që veprojnë nën një drejtor rajonal që
quhet Wojewoda. Pjesa më e rëndësishme e reformës administrative ishte krijimi i
një divizioni të ri administrativ të vendit një 16 njësi territoriale, në vend të divizionit
të mëparshëm që përbëhej nga 49 njësi. Territori administrativ është ndarë në tre
nivele: wojewodztwo, powiat dhe gmina. Kryesori është ky i fundit. Ky sistem u
formua midis viteve 1990 (vetë-qeverisja në nivelin e gmina) dhe vitit 1998 (vetëqeverisja në nivelin e powiat dhe wojewodztwo). Njësitë lokale të zgjedhura janë
krijuar në çdo nivel (pas reformës në vitin 1998). Wojewodztwos janë për të siguruar
strategjitë e zhvillimit lokal dhe për të ruajtur identitetin dhe kulturën rajonale.
Powiats (niveli i vetë-qeverisjes më i kritikuari si i panevojshëm), pjesa më e madhe
e funksioneve i caktohet nga administrata qendrore dhe kanë burime shumë të
kufizuara të të ardhurave, me përjashtim të transferimit të pagesave nga niveli
kombëtar. Niveli më i rëndësishëm është ai i gminas që përbën njësinë kryesore të
vetë-qeverisjes. Në Poloni ka 2500 gmina. Ato ndryshojnë sipas nivelit të zhvillimit
ekonomik dhe politik. Disa kanë krijuar një administratë mjaft moderne, e cila
relativisht funksionon mirë dhe siguron një shkallë të gjerë shërbimesh për qytetarët.
Sidoqoftë, një numër i madh me gmina është ende i pazhvilluar mirë sipas termave të
kapaciteteve administrative. Në tërësi, ky sistem ka siguruar disa mjete për barazimin
e shërbimeve dhe kompensimin për zhvillimin e ulët ekonomik. Ka shpresë se me
kalimin e kohës, elitat politike lokale që lidhen me vetë-qeverisjen, do ta rrisin
pjesëmarrjen e qytetarëve dhe do të kenë një kontribut pozitiv me zhvillimin e
demokracisë në nivelin lokal.
Një tjetër reformë e rëndësishme në administratë rezultoi nga nevoja e njohur
gjerësisht për ―de-politizimin‖ dhe profesionalizmin e shërbimit civil. Në vitin 1996,
një ligj parlamentar e vendosi shërbimin civil në nivelin kombëtar dhe si pasojë u
krijua Komisioni i Shërbimit Civil. Në vitin 1998, për shkak të problemeve me
legjislaturën e mëparshme, hyri në fuqi Ligji i ri për Shërbimin Civil. Deri më tani,
vetëm një përqindje e ulët e shërbyesve publikë kanë statutin e shërbyesit civil.
Qeveria e mëparshme (PiS, LPR dhe Samoobrona) e shpërndanë Komisionin e
Shërbimit Civil në vitin 2006 dhe krijuan një sistem të ri kryesisht në funksion të
parimeve politike dhe elitës administrative. Kualicioni i qeverisjes së tanishme (PO
dhe PSL) ka propozuar nxjerrjen e ligjeve për të ri-krijuar shërbimin civil. Sidoqoftë,
sipas këtij projektligji, ajo do të menaxhohet nga zyra e kryeministrit. Pjesa më e
madhe e punonjësve publikë caktohet sipas legjislaturës së trashëguar nga e shkuara
komuniste (deri diku janë bërë përmirësime të ligjit). Mungojnë rregullat për pajtimin
dhe punësimin e shërbyesve publikë të qeverisjes lokale.
12. Përmbajtja e paketës së reformës dhe procesi i implementimit
Reformat në Poloni mund të ndahen në grupe të ndryshme: politike, ligjore,
administrative dhe socio-ekonomike. I kemi përmendur reformat bazë politike dhe
administrative. Për më tepër, shumë nga ndryshimet në sistemin ligjor jashtë ligjit
administrativ kanë një ndikim të rëndësishëm në mënyrën se si e kryen administrata
detyrën e saj. Pa hyrë në detaje, mjafton të tregohen vetëm ato më të dukshmet.
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Ligjet e reja që kanë të bëjnë me korporatat, kontratat ligjore, ligjet që kanë të bëjnë
me privatizimin, rregullat e prokurimit, rregulloret që kanë të bëjnë me organizatat jo
fitimprurëse, rregullat e mbajtjes së llogarive dhe ligji i punës ose legjislacionit për
lirinë e informimit. Të gjitha mund të jenë shembuj për legjislacionin që vendos kufij
të rëndësishëm brenda të cilëve administrata, si ajo kombëtare dhe ajo lokale (vetëqeverisja) kryen detyrat e saj. Duhet të theksohet pareshtur se praktikisht në çdo
fushë, legjislacioni po përmirësohet (vetëm në një seancë të vetme parlamentare,
Kodi Civil u përmirësua mbi 70 herë). Për fat të keq, shumë shpesh, përmirësimet
nuk janë të qarta dhe bien në kontraditë me parimet bazë të statutit origjinal. Duket se
kur ka probleme me një statut të veçantë administrativ, në vend që të analizohen
shkaqet e problemet, vendimmarrësit ndryshojnë ligjin pa e ditur çfarë kishte të
gabuar ligji i mëparshëm. Vendime të tilla duket se bazohen në arsyetime të thjeshta
normative pa u përpjekur për të mbledhur dhe vlerësuar provat empirike. Një
shembull i mirë për këtë mund të shikohet në vendimin e fundit për të krijuar
programe trajnimi për hartuesit ligjorë pa analizuar arsyet e cilësisë së dobët të
legjislacionit. Duheshin bërë përpjekje domethënëse për të adoptuar ligjet polake
sipas kërkesave të BE. Kjo pjesë e reformave po shkon relativisht mirë dhe është
krijuar një sistem për të siguruar analizime sistematike të projekt ligjeve konform
legjislacionit të BE.
Nga pikëpamja institucionale, krijimi i një sistemi gjykues, i përshtatshëm me një
sistem politik liberal dhe demokratik, është përfunduar. Sidoqoftë, rendimenti i
gjykatave është subjekt i kritikave të akademikëve dhe praktikuesve. Komuniteti i
biznesit është veçanërisht i shqetësuar me vonesat e papranueshme dhe mungesën e
rregullave të qëndrueshme. Ka një tension midis Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës
së Lartë, meqë të gjitha gjykatat lidhen nga Kushtetuta dhe duhet të interpretojnë
normat e paqarta të kushtetutës. Gjithashtu ka probleme me marrëdhënien midis ligjit
statusor dhe legjislacionit inferior Shpesh statutet japin udhëzime të kufizuara për
mënyrën sesi implementohen. Urdhrat nga këshilli, ose urdhrat nga ministrat dhe
ligje të tjera inferiore në instanca të tilla, ose kryejnë një funksion që i përket
parlamentit, ose përsërisin atë që është në një dekret në parlament. Si rrjedhojë
administrata ka probleme të mëdha për ta përkthyer ligjin në politika administrative
ose vendime individuale. Do të duhej një traktat enciklopedik për të numëruar të
gjitha reformat që janë ndërmarrë në Poloni këto 15 vitet e fundit. Kjo shkon përtej
qëllimit të një raporti të tillë. Edhe monografitë dhe tekstet shkollore në lidhje me
administratën publike ose ligjin administrativ, të hartuara për nxënësit polakë, nuk i
kanë renditur ende të gjitha reformat dhe sigurisht që nuk ka një analizë të
përgjithshme për të gjitha ndryshimet.
Tre reformat më të rëndësishme në sektorin publik kanë të bëjnë me pensionet,
përkujdesjen shëndetësore dhe arsimimin. Nuk ka kuptim t‘i përshkruajmë me detaje
këto reforma. Por mund të nxjerrim në dukje parimet mbi të cilat janë ndërtuar këto
reforma. Ka katër ide të përgjithshme mbi të cilat janë bazuar këto reforma.
Së pari, në zonat më politiko-sociale, janë prezantuar mundësi të ndryshme dhe në
një farë mase është në dorë të qytetarëve cilin opsion të zgjedhin. Për shembull, ka
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tre lloje të ndryshme të daljes në pension –planifikimin e pensionit, të cilat mund të
përdoren në bazë të të ardhurave dhe nevojave për të siguruar sasinë e të ardhurave
që do të marrësh pas daljes në pension. Të gjitha këto reforma janë kujdesur për
përzierjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve që shpërndahen nga ente private.
Ekonomatët privatë shpërndajnë një shërbim specifik nëpërmjet organizatave
fitimprurëse ose jo fitimprurëse.
Reforma në arsim, i është shtuar institucioneve private të arsimit të lartë dhe
shkollave që sigurojnë diploma/arsim për përfitime dhe disa institucione të përfshira
në aktivitete të tilla të themeluara nga organizatat jo fitimprurëse. Janë të njëjtat
parime ato që drejtojnë edhe shpërndarjen e shërbimeve shëndetësore. Parimi më i
rëndësishëm është që qytetari të ketë mundësi për të zgjedhur. Në pjesën më të
madhe, kjo zgjedhje bazohet në statutin ekonomik të individit dhe si në çdo ekonomi
me treg privat, mundësia për të paguar, kushtëzon zgjedhjen e individit. Reformat e
shërbimeve shëndetësore janë më të diskutueshmet. Ka opinione të ndryshme që
kundërshtojnë çdo formë privatizimi të formave të shpërndarjes; disa të tjerë e
shikojnë si të pashmangshme dhe si një proces që tashmë po ndodh.
Motivi i dytë kryesor i reformave është një përpjekje për decentralizmin e sistemeve
të shpërndarjes, përgjegjësinë dhe zhvillimin e planeve të implementimit. Kjo ka
krijuar probleme për qeveritë lokale, sidomos në fushën e shërbimeve shëndetësore.
Qeveritë lokale shpesh kanë përgjegjësi që i tejkalojnë mundësitë e tyre financiare.
Miratohet gjerësisht se vetë qeverisjes në rang lokal i është dhënë pushtet, por jo
burime të përshtatshme për të ardhurat. Subvencionet nga buxheti qendror në një farë
mënyre e mposhtin idenë për një qeverisje lokale. Për shkak të mospërputhjeve në
bazën ekonomike, disa rajone kanë probleme për të siguruar shërbime të
përshtatshme.
Një tjetër problem kryesor për implementimin e reformave të mëdha është cilësia
shumë e dobët e mbledhjes së të dhënave dhe analizimi i të dhënave. Kjo gjë është e
dukshme në rastin e financimit për planin e daljes në pension. Meqë të punësuarit
kanë mundësi të zgjedhin një plan për pensionin, është e rëndësishme që të jetë
informacioni i duhur si për kontributin e punëdhënësit dhe për kontributin e
punëmarrësit dhe se të gjitha paratë janë depozituar për një plan të përshtatshëm
pensioni. Për fat të keq, nuk ndodh gjithnjë kështu. Fillimisht të gjitha reformat e
mëdha krijuan një konfuzion të madh midis qytetarëve. Njerëzit nuk i njihnin
rregullat e reja dhe nuk ishin mësuar të zgjidhnin vetë. Administrata e sistemit të
pensioneve dhe financimi i spitaleve mund të jetë një nga fushat e para që po vuan
ende nga mungesa e qartësisë për shkak të rregullave bazë që drejtojnë administrimin
e këtyre programeve. Drejtorët e spitaleve vazhdimisht nuk kanë parë dhe nuk mund
të sigurojnë të kryhen analizat e duhura për pacientët, ose sesi administrohen disa nga
procedurat me më shumë shpenzime. Në disa raste, nuk ka para të mjaftueshme për
të paguar infermieret ose doktorët. Megjithëse ndalohet nga ligji, disa spitale kanë
deficite financiare, disa të tjerë pezullojnë pranimin e pacientëve ose refuzojnë të
kryejnë kirurgji fakultative. Sistemet e sigurimit mjekësor privat kontribuojnë për
problemet e shpërndarjes së shërbimeve shëndetësore dhe në shumë raste, pacientët
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paguajnë dy herë për të njëjtin shërbim. Shkollat private të çdo niveli janë subjekt i
kontrolleve administrative, që duhet të sigurojnë nivelin e duhur të mësimdhënies.
Sidoqoftë, kudo dëgjohen ankesa për mosmarrëveshje në cilësinë e standardeve.
Ndoshta mendohet se me kalimin e kohës, tregu do t‘i eliminojë furnizuesit inferiorë
të shërbimeve. Meqë për shërbime të tilla ka një nivel shumë të lartë kërkesash, kjo
nuk do të ndodhë në një të ardhme të afërt (mund të mos ndodhë fare). Sidoqoftë, në
disa fusha, kemi qenë dëshmitarë se furnizuesit me shërbime të këqija, janë
eliminuar. Niveli i mësimdhënies, dhe jo vetëm cilësia e mësimdhënies, do të
përcaktojë zgjedhjen që do të bëjnë studentët e ardhshëm.
13. Reformat tashmë të kryera
Të gjitha reformat e rëndësishme që janë përmendur, funksionojnë pjesërisht dhe me
kalimin e kohës qytetarët janë gjithnjë e më të ndërgjegjshëm për zgjedhjet e
disponueshme që iu ofrohen nga reformat e prezantuara nga shërbimet publike.
Administrata lokale siguron gjithnjë e më shumë shërbime. Për shkak të nivelit të
ulët të inflacionit, mund të thuhet se Banka Kombëtare po ushtron kontrollin e
përshtatshëm. Monitorimi dhe Manaxhimi i borxhit publik po përmirësohet në
mënyrë domethënëse. Gjithashtu ka përmirësime për sistemet e mbledhjes së të
dhënave, megjithëse ka disa sisteme të papërshtatshme (si informacioni për titullin e
tokës). Problemet e tjera përfshijnë nivelin e lartë të korrupsionit dhe kapacitetin e
ulët për shpërndarjen e programeve nga administrata në disa raste. Mungesa e
rregullave të qarta dhe vështirësitë financiare ku gjendet përgjithësisht siguruesit e
shërbimeve, ushqejnë korrupsionin. Politikat për decentralizimin sipas BE, çojnë që
shërbyesit publikë të qeverisjes lokale të kenë një përgjegjësi në rritje. Kjo pjesë e
shërbimeve publike është shumë pak e përgatitur për të kryer një detyrë të tillë.
Duhet të vihet në dukje se qeveria e mëparshme po i rikthehej stilit të centralizuar për
politikbërjen. Sipas këndvështrimit të PiS, e cila përbënte shumicën dhe ishte
arkitekte për Kualicionn qeveritar, me qëllim për të mundur përfundimisht
komunizmin (pjesa më e madhe e të cilëve është në nivelet më të larta të
administratës dhe në bizneset e mëdha, sipas mendimit të tyre), kërkohet një
prezencë e fuqishme e qeverisë qendrore. Kualicion i tanishëm duket se e njeh
nevojën dhe vlerën për decentralizimin dhe rritjen e besimit për qeverisjen lokale.
Përkrahja politike vështirëson zhvillimin e burimeve njerëzore, me arsim të
përshtatshme dhe me eksperiencën e duhur, sepse në mënyrë të vazhdueshme
menaxherët në sektorin publik zëvendësohen nga elitat e qeverisjeve të reja. Siç vuri
në dukje dikush –është habitësh që sistemi publik funksionon kaq mirë. Polonia, si
çdo sistem tjetër politik na jep prova se nuk duhet të mendojmë kurrë se reformat
kanë një pikësynim përfundimtar; por si një proces i pafund.
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Dekreti për shërbimin civil.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz. U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1397 z pózn. zm.) – Dekreti për privatizimin.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Dz. U. Nr
28, poz. 153 z późn. zm.) – Dekreti për sigurimin shëndetësor.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. (Dz. U. Nr 96,
poz. 590 z późn. zm.) – Dekreti për universitetet teknike.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) – Dekreti për sistemin e
pensioneve.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z
2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) – Dekreti për agjencitë administrative.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) – Dekreti për qeverisjen lokale në Województwo.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – Dekreti për qeverisjen lokale në Powiat.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) – Dekreti për reformat
administrative.
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887 z późn. zm.) – Dekreti pwr sigurimin social.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z
późn. zm.) – Dekreti për shërbimin civil.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.
1178 z późn. zm.) – Dekreti për licencimin e bizneseve.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.
1206 z późn. zm.) – Dekreti për zhvillimin kombëtar.
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.) – Dekreti për
ristrukturimin e shërbimeve shëndetësore.
Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122,
poz. 1020) –Dekreti për punësimin në qeverisjen lokale.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zm.) Dekreti për financat publike.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.
1420) – Dekreti për partneritetin publik-privat.
Ustawa z dnia z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365 z późn. zm.) –Dekreti për institutet e arsimit të lartë.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217 z późn. zm.) – Dekreti për shërbyesit publikë qeveritarë.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn.
zm.) – Dekreti për shërbimin civil.
Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i
wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 123, poz. 847) – Dekreti për amendimin e dekretit për shërbyesit publikë qeveritarë.
Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa 2004.
Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Kraków 1999.
Belka M. (red.), Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, Ossolineum 1992.
Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa – Kraków
1994.
Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Kolonia Limited 2003, 2004.
Buchacz T., Wysocki S., Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce,
polskie doświadczenia, Służba Cywilna nr 5/2002–2003.
Burnetko K., Służba cywilna w III RP – punkty krytyczne, Raport Fundacji S. Batorego,
2003.
Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2002.
Czaputowicz J., Służba cywilna w Polsce – między polityzacją a profesjonalizacją,
Służba Cywilna nr 9/2004–2005.
Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B. (red.), Profesjonalizm w administracji
publicznej, Białystok 2004.
Dębicki M., Przywództwo w administracji – wiosłowanie czy sterowanie ? [w:] A.
Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji
publicznej; Białystok 2004.
Dobre Państwo, Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2005.
Frączkiewicz-Wronka A., Samorządowa polityka ochrony zdrowia [w:] A. FrąckiewiczWronka (red.), Samorządowa polityka społeczna, Warszawa 2002.
Garlicki L., Szmyt A. (red.), Sześć lat konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003.
Góra M., System emerytalny, Warszawa 2003.
Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2003.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Warszawa 2004.
Jarosz M. (red.), Manowce polskiej prywatyzacji, Warszawa 2001.
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Kieżun W., Kubin J. (red.), Dobre państwo, Warszawa 2004.
Buchacz T., Wysocki S., Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce,
polskie doświadczenia, Służba Cywilna nr 5/2002–2003.
Burnetko K., Służba cywilna w III RP – punkty krytyczne, Raport Fundacji S. Batorego,
2003.
Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2002.
Czaputowicz J., Służba cywilna w Polsce – między polityzacją a profesjonalizacją,
Służba Cywilna nr 9/2004–2005.
Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B. (red.), Profesjonalizm w administracji
publicznej, Białystok 2004.
Dębicki M., Przywództwo w administracji – wiosłowanie czy sterowanie ? [w:] A.
Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji
publicznej; Białystok 2004.
Dobre Państwo, Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2005.
Frączkiewicz-Wronka A., Samorządowa polityka ochrony zdrowia [w:] A. FrąckiewiczWronka (red.), Samorządowa polityka społeczna, Warszawa 2002.
Garlicki L., Szmyt A. (red.), Sześć lat konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003.
Góra M., System emerytalny, Warszawa 2003.
Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2003.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Warszawa 2004.
Jarosz M. (red.), Manowce polskiej prywatyzacji, Warszawa 2001.
Kieżun W., Kubin J. (red.), Dobre państwo, Warszawa 2004.

Data

Të përgjithshme

Organizata

1989

• Bisedimet në tryezën e rrumbullakët
përfunduan me marrëveshjen midis Partisë
Komuniste dhe Solidaritetit që kërkonin
zgjedhje të lira parlamentare. Opozita do të
kishte 35 per qind të vendeve në Dhomë
(Sejm) dhe zgjedhje plotësisht të lira në
Dhomën e lartë (Senat). Zgjedhjet u mbajtën në
4 qershor 1989 dhe përfunduan me fitoren e
Solidaritetit. I ashtu quajturi ―Parlamenti
kontradiktori‖ zgjodhi Gen. Jaruzelski si
President dhe kandidati i Solidaritetit Tadeusz
Mazowiecki u bë kryeministri i parë që doli nga
zgjedhjet e lira pas pushtimit komunist.

• Miratimi i Kushtetutës së Vogël

1989- 1990

• Parlamenti miratoi një legjislacion
të ri që merret me arsimin e lartë që
privatizohet pjesërisht nga sistemi.

1989- 1991

• Legjislacioni që decentralizon
shkollat e mesme dhe të larta
• Si rrjedhojë e vendimit për të
krijuar ekonominë e tregut, u miratua
privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore.

1990

• Fillimi i procesit të reformave konstitucionale
që çojnë në formimin e themelit strukturor dhe
procedural të demokracisë që bazohet në
politikën e ekonomisë së tregut.

• Riorganizimi i administratës qendrore.

• Transferimi i përgjegjësive për
shpërndarjen e shërbimeve
shëndetësore nga qeveria qendrore
në atë lokale

• Reformat strukturore synojnë rritjen e sistemit

• Si pasojë u miratuan statutet në

Personeli

Financat
• Në vitin 1989 filloi procesi i reformimit
të financave. Në tetor të këtij viti filloi
një politikë në respekt të tij dhe që njihet
gjerësisht si plani Balcerowicz. Objektivi
i parë ishte të ndalonte nivelin alarmant
të inflacionit dhe ri hartimin e sistemit
financiar për ta përshtatur me
ekonominë e tregut. Kjo politikë u
përkthye në 10 dekrete në parlament që
merreshin me aspekte të ndryshme të
financave publike. Kushtetuta polake
vendosi kufijtë për nivelin e borxhit
publik. Që nga ajo kohë, objektivi i
politikave buxhetore është ulja e deficitit
dhe programimi i financimeve nga të
ardhurat aktuale të sektorit publik.

• Përmirësimi i ligjit për
punësimin në Shtet i vitit 1982
me qëllim modernizimin e
shërbimit publik.

• Me prezantimin e legjislacionit të
vetë qeverisjes, ligjet e reja
financiare-buxhetore e ndanë
buxhetin në atë qendror dhe lokal.
Buxhet lokale vetë financohen nga
qeverisja lokale me burimet e tyre të
të ardhurave dhe me subvencionet nga
buxheti qendror.
• Në fillim të këtij viti u bënë disa
ligje që merreshin me rregullat e
mbajtjes së llogarive.
Këto ligje u bënë fillimisht për
sektorin privat, por u përdorën edhe
në sektorin publik.
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të qeverisjes së bazuar në parimet e rendit
ligjor.

vitet 1991, 1995 dhe 1997për
sistemin e reformuar të financimit të
kujdesit shëndetësor duke ia kaluar
përgjegjësinë punëdhënësit.
Reformat krijuan gjithashtu një
sistem të ri agjencish (kasy
chorych) për administrimin e
kujdesit shëndetësor.
• Krijimi i Administratës së
Shkollave Publike Kombëtare që të
përgatisë shërbyes civilë
profesionistë për administratën
kombëtare.
• Duhet të përmendet se4 në vitet ‘90,
janë miratuar disa statute
për të prezantuar ligje të reja për
sistemin e llogarisë dhe auditit. Këto
statute kanë një ndikim në sektorin
publik e procesin dhe teknikat e
buxhetit.

1990

1991- 2000
1991

• Zhvillimi i politikave që çoi në zgjedhjen e
vetë qeverisjes lokale që filloi nga qeveria e
Mazowiecki.
• Diskutimet dhe përgatitjet e Polonisë për
hyrjen në NATO dhe BE.
• Politika e matur për prezantimin e
legjislacionit për privatizimin.
• Draftet për zhvillimin e kushtetutës së re.
•Zhvillimi për politikat e decentralizimit që ia
transferojnë disa shërbime vetë qeverisjes
lokale.
• Reforma të mëtejshme për sistemin e
qeverisjes lokale.
• Zhvillimi i politikave të privatizimit.

• Krijimi i Administratës Publike për
Shkollat Kombëtare me qëllim
përgatitjen e shërbyesve civilë
profersionalë Establishment of the
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për administratën kombëtare.
• Reformat e shërbimit civil.

1996

• Prezantimi i draftit të ri të Kushtetutës.

1996 - 1997

• Reformat për privatizimin.

• Ligji për Shërbimin Civil i përmendur
më parë përcaktoi bazat e provimeve
konkurruese të hyrjes, rreth 2195
nëpunës civilë, përpjesëtim i lartë me të
diplomuarit nga Shkolla Kombëtare për
Administratën Publike.

1996 - 2006

1997

• Legjislacioni që krijoi Fondin
Kombëtar të Investimeve si një mjet
për privatizimin.
• Krijimi i njësive të Manaxhimit të
burimeve njerëzore jo politike dhe
drejtorët e ministrive dhe agjencive të
tjera qendrore.
• Krijimi i Komisionit të Shërbimit
Civil si një agjenci për Manaxhimin e
shërbyesve civilë në qeverisjen
qendrore. Ku institucion u shpërnda në
vitin 2006.
• Zgjerimi gradual i trajnimit nëshërbim. Në-shërbim është e
detyrueshme për shërbyesin civil sipas
të dyja ligjeve.
• Legjislacioni për privatizimin.

• Debati dhe diskutimi për politikat e re
shëndetësore dhe të shërbimeve sociale.

• Legjislacioni krijoi tre nivele për
vetë qeverisjen (në atë periudhë
kishte rreth 20 dekrete në parlament)
Legjislacioni fillestar i vitit 1997
parashikoi një sistem shumë të
decentralizuar.
Transferimi i një numri të madhe
shërbimesh nga administrate
qendrore në atë lokale, e llogaritur
për vetë qeverisjen lokale (numri i

• Politikat e para që merren me
reformat në sistemin bankar.
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• Politikat e para që merren me reformën në
sistemin bankar.

1998

• Debati për politikën shëndetësore dhe
shërbimet sociale.

• Diskutimi i sistemit të pensioneve dhe
dokumentet e para politike në këtë fushë.
• Zhvillimi i politikave që synon uljen e
pengesave administrative për aktivitetet e
tregut.

shërbimeve të transferuara është kaq
i lartë, saqë nuk mund të renditet në
një tabelë)
• Ligji i ri për bankat krijoi sistemin
bankar të ngjashëm me atë të
shteteve të zhvilluara kapitaliste.

• Banka Kombëtare u krijua me
qëllim për të stabilizuar monedhën
polake dhe për të kontrolluar normat e
interesit.
• Miratohet ligji i plotë për bankat.

• Miratimi i Kushtetutës me një
referendum kombëtar.
• Krijohet një statut i ri që merret me
Gjykatën Kushtetuese.
• Ligji për Shërbimin Civil
• Pesë dekretet e parlamentit krijuan
një sistem për sigurimin social dhe
pensionet, bazuar në përpjestimin e
kontributeve personale dhe nivelit të
pensioneve.
• Ligji i ri për Financat Publike.

• Në vitin 1998, u miratua një statut
gjithëpërfshirës për Financat Publike.

• Ligji i ri për Shërbimin Civil- ky
legjislacion rriti mundësinë për
ndërhyrje politike në caktimin dhe
ngritjet në detyrë.

• Riorganizimi i shërbimeve shëndetësore.
• Reformat në arsim.
• Zhvillimi i politikave të para që synojnë
partneritetin publik-privat.
• Reformat e sistemit të shërbimeve sociale.
• Dekreti i ri që ndryshon më tej
administrimin e arsimimit. Kjo
reformë decentralizon mbikëqyrjen
dhe kontrollin e shkollave.

1999

2000

• Prezantimi i TQM në shërbimin publik.

• Zyra e parë për vetë qeverisjen
lokale merr certifikatën ISO.
• Që prej vitit 2000, çdo qeveri ka
shpallur hartim politikash për të
zvogëluar korrupsionin dhe konfliktin
e interesave në administratën publike.
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• Disa qeveri nisën të zhvillonin
politika që përballen me shërbimin
publik në vetë qeverisjen lokale.
• Veprime në shkallë relativisht të
gjerë çuan në marrjen e certifikatave
ISO 9001 nga agjencitë qeveritare, si
lokale ashtu edhe qendrore.
• Zhvillimi i politikave PPP dhe
transferimi i disa prej shërbimeve në
sektorin privat.
2000 - 2006

• Zhvillimi i politikave anti korrupsion.

• Në këtë periudhë çdo qeveri
prezantonte politika të reja dhe
legjislacione të hartuara për të
luftuar korrupsionin e përhapur
gjerësisht në shërbimet publike dhe
midis elitave politike. Shënim – ka
një numër kaq të madh deklaratash
politike dhe legjislacione (që nga
dekretet e parlamentit, deri te OC
dhe OM) saqë nuk ka kuptim të
listohen të gjitha.

2001

• Zhvillimi i politikave për lirinë e
informacionit.

• Legjislacioni për lirinë e
informacionit.
• Krijimi i dhomës së dytë të
gjykatave administrative.
Kjo gjë rregulloj gjendjen
paradoksale ku gjendej Gjykata e
Lartë Administrative (NSA) dhe nuk
kishte gjykata të shkallës së parë.
• Miratimi i Kodit të Etikës (për
shërbimin civil).

2002

2002-2003

• Çdo qeveri shpallte politika për
zvogëlimin e personelit
administrativ. Të dhënat tregojnë
një rritje të administratës
qendrore nga 135,865 në vitin
2002 në 161,463 në vitin 2003.
• Rritje e madhe e përmasave të
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administratës lokale (midis
viteve 2000-2003)
• Qeveria polake zhvilloi një politikë
të përgjithshme financiare me synim
përgatitjen e Polonisë për hyrjen në
sistemin evropian dhe sinkronizimin e
sistemit financiar me atë të BE. Tani
është e vështirë vlerësimi i statutit të
kësaj politike për shkak të ndryshimit
të qeverisë.
• Disa qeveri prezantuan politika për
të vendosur rregulla të reja që
qeverisin sistemin e subvencioneve.
• Në vitin 2004 Gjykata Kushtetuese
deklaroi masa për statutet duke
krijuar një sistem të ri jo kushtetues.
• Si rezultat i këtij vendimi u miratua
një dekret i ri në vitin 2004
• Me një dekret parlamentar
Komisioni për Shërbimin Civil u
shpërnda dhe shërbimi civil
administrohet nga PMO.
Legjislacioni prezantoi një sistem të
ri për përcaktimin e pozicioneve të
larta në shërbim pa u bazuar në një
konkurrim në këto pozicione pune.

2004

2006

1989- 2007

• Në periudhën për të cilën po diskutojmë
Polonia ka pasur 13 Kryeministra, dhe
qeverisej (qeveriset) nga koalicione që nga
qeveria e parë me Solidaritetin me kryeministër
P. M. Mazowiecki, Partia Agrare (PSL) ―Ish
Komunistët me ministrin Oleksy, Cimoszewicz
dhe Millerdhe Kualicion i tanishëm që është i
vështirë të ―klasifikohet‖ në terma ideologjike.
Ai përfshin nacionalistë ekstremë, konservativë
dhe populistë.

• Në vitin 2006 u krijua Byroja
qendrore anti-korrupsion në
administratën qendrore.

Reformat e Manaxhimit Publik: Rumania
Calin Hintea Kalin Hintea

1. Forcat Socio-ekonomike: të dhëna të përgjithshme
Midis viteve 1946 dhe 1989, Rumania përjetoi një nga regjimet komuniste më
autoritare midis vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Edhe kur në këtë rajon në
fund të viteve 1980 filluan të ndodhin ndryshimet, regjimi komunist në Rumani, e
ruajti ngurtësinë dhe forcë e tij. Regjimi komunist, më në fund u rrëzua në dhjetor të
vitit 1989, si rezultat i një revolucioni masiv. Për fat të keq, revolucioni nuk ishte
paqësor, biles ishte tepër i dhunshëm (1,060 njerëz humbën jetën gjatë konfliktit dhe
2,927 të tjetër u plagosën). Tranzicioni drejt një shoqërie demokratike ishte më
drastik se në vendet e tjera që përjetuan një përkeqësim gradual të regjimit komunist.
Mjedisi administrativ rumun, për një kohë të gjatë nuk ka vepruar si një katalizator
për ndryshimet dhe reformat. Gjendja e dobët e ekonomisë (si rezultat i shembjes së
strukturave ekonomike dhe marrëdhënieve komuniste), pasiguria lidhur me pronësinë
e tokës apo pasurive të paluajtshme, trashëgimia e sistemit administrativ të
centralizuar, të drejtuar nga politika, korrupsioni i përhapur, një kulturë organizative
e bazuar në vlera që nuk janë në përputhje me një shoqëri demokratike, mungesa e
institucioneve të besueshme administrative për të planifikuar dhe zbatuar ndryshimin
si dhe për të bashkëvepruar me qytetarët, të gjitha përbëjnë një pengesë për një
proçes të zbatuar në kohë dhe koherent. Pas vitit 1989 (në vitin 1991 u miratua
Kushtetuta e parë demokratike), faktorët kryesorë që kanë ndikuar në evoluimin e
shoqërisë rumune përfshijnë ristrukturimin e ekonomisë, aderimin në Bashkimin
Evropian dhe në NATO, luftën kundër korrupsionit, si dhe ndërtimin e një sistemi
demokratik funksional politik-administrativ.
2. Forcat ekonomike globale
Në vitet pas revolucionit të vitit 1989, vëllimi i investimeve të huaja në Rumani ka
qenë i kufizuar, kryesisht për shkak të paqëndrueshmërisë politike dhe rrezikut të
lartë në vend. Kjo situatë ka filluar të ndryshojë kohët e fundit. Investimet e huaja
direkte dhe të flukset neto, janë rritur nga 1.0 miliardë $ në vitin 2000, në 5.4
miliardë $, në vitin 2004. Për më tepër, në fillim të vitit 2005, vëllimi i investimeve
të huaja direkte arriti një pikë kulmore - 1 miliard euro vetëm për periudhën janarshkurt. Kjo përfaqëson, sipas statistikave të Bankës Kombëtare të Rumanisë, një
rritje prej 94.2 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2004 (515 milion
euro). Norma e rritjes së GDP-së, u rrit nga 6.1 për qind në vitin 1997, në 8.3 për
qind në vitin 2004 dhe pastaj ra në 6 për qind, në vitin 2007. Bilanci tregtar në vitin
2004, ishte 7,346 milion euro (vlera e eksporteve: 18,935 milion euro; vlera e
importeve: 26,281 milionë euro) dhe në vitin 2007, ishte 19,071 milion euro (vlera e
eksporteve: 31,748 milion euro; vlera e importeve: 50,819 milion euro). Pjesa e
eksporteve, drejt 25 vendeve te BE-së, në vitin 2004 ishte 72.8 për qind e totalit të
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eksporteve. Pjesa e importeve, nga 25 vendet e BE-së në vitin 2004, ishte 64.9 për
qind e totalit të importeve.
3. Profili Socio-demografik
Popullata e përgjithshme e Rumanisë, është 21.5 milion banorë (vlerësim i vitit
2008). Norma vjetore e rritjes së popullsisë, ka qenë negative për dekadën e fundit (0.13 për qind, vlerësim i vitit 2008). Sidoqoftë, 2005-a ishte viti i parë pas
revolucionit që lindshmëria u rrit. Rënia e normës së lindshmërisë gjatë dekadës së
fundit dhe emigrimi në vende të tjera, kanë qenë dy faktorët kryesorë që kanë ndikuar
në rënien e numrit të popullsisë (gjatë viteve 1992 dhe 2002 nga regjistrimi i
popullsisë, doli se kishte diçka më shumë se 1 milion persona më pak). Besohet se
rreth 2 milionë rumunë, aktualisht punojnë jashtë vendit. Gjatë vitit 2007, vëllimi i
parave që ata dërguan në shtëpi është ~ 7 miliard euro.
Përqindja e femrave në popullsinë e përgjithshme, është 51.3 për qind. Përqindja e
popullsisë urbane ndaj popullsisë së përgjithshme, është 52.7 për qind. Ka dy
minoritetet të mëdha etnike që aktualisht jetojnë në Rumani - hungarezët (6.6 për
qind) dhe romët (2.5 për qind). Gjatë regjimit komunist, shumica e gjermanëve dhe
hebrenjve që jetonin në Rumani në atë kohë kanë emigruar në Gjermani dhe Izrael.
Ndryshimet në strukturën demografike të popullsisë, pasqyrojnë plakjen e popullsisë.
Në vitin 2006, kishte 1.34 milion më shumë njerëz në pension se sa njerëz të
punësuar (raporti i personave në pension ndaj të punësuarve është 1.5 me 1).
4. Politikat kombëtare socio-ekonomike
Periudha e viteve 1989 - 1999, nga pikëpamja e politikave ekonomike, ka
përfaqësuar një fazë të vështirë në tranzicion drejt ekonomisë së tregut. Sukseset e
kufizuara në lidhje me reformën dhe rritjen ekonomike kanë qenë rezultat i disa
problemeve, këtu përfshihen shtyrjet e vazhdueshme për kryerjet e reformave dhe
privatizimin e kompanive shtetërore, subvencionet e vazhdueshme të industrive
jorentabile, destabiliteti politik, borxhi i jashtëm i akumuluar pas vitit 1989, ndikimi i
embargos ekonomike i vendosur nga OKB-ja ndaj Jugosllavisë në periudhën 19921995, niveli i lartë i inflacionit, përhapja e korrupsionit, burokracia e tepërt dhe
ndryshimet e shpeshta legjislative. Në vitin 1997, ndoshta viti më i keq nga
pikëpamja ekonomike, norma e inflacionit ishte 154.9 për qind, ndërkohë që në vitin
2004 ishte vetëm 11.9 për qind. 2000 ishte viti i parë kur u rregjistrua rritje
ekonomike. Ndërsa në periudhën 1997-1999 PBB-ja ra, në vitin 2000 PBB-ja u rrit
në mënyrë të qëndrueshme me 1.6 për qind, investimet u rritën me 5.5 për qind dhe u
rrit gjithashtu edhe niveli i pagave. Në vitin 2000, u inicua një reformë më e
strukturuar. Reforma u përkthye në hapa të rëndësishëm për ristrukturimin ekonomik,
stabilizimin e kursit të këmbim valutor, uljen e inflacionit si dhe tërheqjen e kapitalit
të huaj. Ndryshime të rëndësishme fiskale ndodhën kur u fut (2005) norma e sheshtë
tatimore (16 për qind).
Sipas një raporti të Bankës Botërore të 13 shtatorit 2005 (Biznes në vitin 2006),
Rumania renditej e 78 midis 155 vendeve të anketuara, lidhur me përmirësimin e
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klimës së biznesit, për thjeshtëzimin e rregullave të biznesit dhe ato fiskale. Në këtë
vrojtim, konsiderohen shtatë tregues. Ata janë: fillimi i një biznesi, punësimi dhe
pushimi nga puna, Manaxhimi i kontratave, kreditimi, mbrojtja e investitorëve,
certifikatat dhe regjistrimi i titujve të pronave si dhe kërkesat në lidhje me mbylljen e
marrëveshjeve. Tre tregues të rinj janë shtuar gjithashtu: licensimi i bizneseve, tregtia
e jashtme dhe përputhshmëria e tarifave/taksave. Megjithatë, nëse këto dhjetë kritere
aplikohen për reformat e inicuara kohët e fundit, Rumania renditet e 12-ta. Përfshirja
e vazhdueshme e Bankës Botërore dhe FMN-së në monitorimin e politikave
ekonomike të zbatuara në Rumani, rritja graduale e besimit të investitorëve të huaj
dhe rritja graduale, por e qëndrueshme ekonomike, të gjitha përfaqësojnë faktorët që
ndikojnë pozitivisht reformat e Manaxhimit publik.
5. Sistemin politik dhe administrativ
Kushtetuta, specifikon se Rumania, është një republikë parlamentare dhe përcakton
parimin e ndarjes së pushteteve midis tri degëve të qeverisjes. Rumania, ka një
sistem shumë-partiak, me parti të shumta, që janë aktive në jetën politike. Megjithatë,
vetëm disa prej tyre janë të përfaqësuara në parlament (6 në legjislaturën aktuale,
plus grupit parlamentar që përfaqëson pakicat kombëtare). Presidenti, zgjidhet me
votim popullor për jo më shumë se dy mandate. Kohëzgjatja e mandatit është rritur
nga katër në pesë vite, si rezultat i një referendumi popullor të mbajtur në tetor të vitit
2003. Presidenti, është Kryetari i Shtetit, i ngarkuar me mbrojtjen e kushtetutës,
çështjeve të jashtme, si dhe funksionimin e duhur të autoriteteve publike. Ai, është
Komandanti Suprem i Forcave të Armatosura dhe Kryetar i Këshillit të Lartë të
Mbrojtjes. Sipas Kushtetutës, ai vepron si ndërmjetës midis qendrave të pushtetit
brenda shtetit, si edhe midis shtetit dhe shoqërisë. Presidenti, emëron Kryeministrin, i
cili emëron qeverinë. Qeveria, duhet të konfirmohet me votë besimi nga Parlamenti.
Rumania, ka parlament me dy nivele (dy dhoma). Dhoma e ulët, e quajtur Dhoma e
Deputetëve, përbëhet nga 343 vende, nga të cilat 15 janë të rezervuara për pakicat
etnike; dhoma e lartë ose Senati ka 143 vende. Anëtarët e të dyja dhomave të
Parlamentit, zgjidhen për mandate katër vjeçare, me votim të përgjithshëm, sipas një
sistemi të modifikuar të përfaqësimit proporcional. Zyrtarët e zgjedhur në të gjitha
nivelet e qeverisjes, me përjashtim të Presidentit dhe Kryetarëve, zgjidhen në bazë të
listave të partive. Në vitet e fundit, vendi është drejtuar nga një koalicion qeveritar.
Heterogjeniteti dhe numri i partive në përbërje të koalicioneve, ndryshon ndjeshëm
në çdo rast. Vlen të përmendet se Bashkimi Demokratik Hungarez në Rumani
(BDHR), ka qenë pjesë e çdo koalicioni qeveritar, që nga viti 1996.
Sipas nenit 3 të Kushtetutës rumune, nivelet e administratës publike vendore janë
komunat, qytetet dhe qarqet. Ato kanë kapacitet të plotë për të vepruar, për të pasur
prona dhe kanë të drejtë të iniciojnë çdo përpjekje që lidhet me administrimin e
njësisë vendore sipas kornizës ligjore. Parimet themelore të organizimit dhe
funksionimit të administratës publike janë autonomia lokale, decentralizimi i
shërbimeve publike, zgjedhja e organeve qeverisëse, ligjshmëria dhe konsultimi i
qytetarëve në çështjet lokale. Në mënyrë që të arrihet autonomia lokale, autoritetet e
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administratës publike nga komunat, qytetet, dhe qarqeve miratojnë një buxhet të tyre.
Ata gjithashtu mund të vjelin taksa në përputhje me dispozitat ligjore. Për qëllime
administrative, Rumania është e ndarë në 41 qarqe dhe qytetin e Bukureshtit. Një
Këshill i zgjedhur qarku, është organ qeverisës në nivel qarku. Këshillat dhe
kryetarët e zgjedhur janë autoritetet e administratës publike në fshatra dhe qytete.
Këshilli i qarkut është autoriteti i administratës publike që koordinon aktivitetet e të
gjitha fshatrave dhe këshillat e qytetit në një qark. Kryetari i Këshillit të qarkut, është
kreu i administratës publike të qarkut dhe është përgjegjës për funksionimin e mirë të
departamenteve të specializuara nën mbikëqyrjen e këshillit, si dhe të agjentëve
ekonomikë në autoritetin e këshillit. Qeveria qendrore, cakton një Prefekt për çdo
qark dhe qytetin e Bukureshtit. Prefekti, është përfaqësuesi i pushtetit qendror në
nivelin lokal dhe është kreu i të gjitha shërbimeve publike të ministrive dhe agjencive
të tjera qendrore, në nivel qarku. Ai, mund të bllokojë veprimin e autoritetit vendor,
nëse e konsideron të paligjshme apo antikushtetuese. Më pas çështja vendoset nga
një gjykatë administrative. Nuk ka marrëdhënie hierarkike midis organeve qeverisëse
të zgjedhura në nivelin lokal dhe autoriteteve të administratës publike qendrore.
Gjithashtu, marrëdhëniet midis administratës publike të qarkut dhe të administratës
publike locale, bazohen në parimet e ligjshmërisë, autonomisë si dhe bashkëpunimit
për çështjet publike.
6. Ide të reja të Manaxhimit
Çdo qeveri, që nga revolucioni i vitit 1989, ka në axhendën e saj, reformën e
administratës publike. Pavarësisht se koncepti i administrimit publik nuk është
ndërthurur gjithmonë me reformën në administratën publike, gjithësesi janë prodhuan
rezultate pozitive. Ide të reja Manaxheriale, të tilla si përdorimi i kontratave,
Manaxhimi strategjik dhe planifikimi, sisteme të matjes së performancës dhe
reformat e rrjeteve, etj, janë simuluar kryesisht nga:
• Bashkimi Evropian, si pjesë e procesit të integrimit. Edhe pse nuk ka standarde të
veçanta në këtë fushë, presioni i ushtruar nga BE rezultoi se ishte i rëndësishëm.
Presioni, u ushtrua si nëpërmjet ekspertëve evropianë që punonin me qeverinë në
Bukuresht, ashtu edhe nëpërmjet kërkesave specifike të programeve të financuara
nga BE-ja, lidhur me reformën e administratës publike (p.sh. Programi PHARE i
Binjakëzimit).
• Organizata të ndryshme ndërkombëtare të përfshira në reformën e shoqërisë
rumune, siç janë: Banka Botërore, SIGMA-OECD, USAID dhe NATO. P.sh. aderimi
i Rumanisë në aleancën e NATO-s, çoi në zbatimin e qasjeve të tilla si PPBS dhe
MBO, në strukturat civile dhe ushtarake. Banka Botërore, është përfshirë në një
program tjetër me ndikim të rëndësishëm të quajtur UMP-PAL. Qëllimi kryesor i
këtij programi ishte reforma e administratës publike.
• Konsulentët ndërkombëtarë të cilët ishin pjesë e programeve të ndryshme të
zbatuara në Rumani.
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• Universitetet - dy Sekretarët e fundit të shtetit që ishin përgjegjës për reformën e
administratës publike kanë ardhur nga komuniteti akademik dhe OJQ-të e interesuara
në reformën e administratës publike.
7. Presioni nga qytetarët
Në emër të qytetarëve nuk ka pasur presion të drejtpërdrejtë dhe të qëndrueshme për
një program gjithëpërfshirës, për reformën e administratës publike. Megjithatë,
qytetarët kanë qenë katalizator i rëndësishëm për ndryshme nëpërmjet mënyrave të
ndryshme:
• Duke rritur kërkesat dhe pritjet mbi cilësinë e shërbimeve publike; rritja e pritjeve u
përcaktua nga faktorë të ndryshëm, që përfshijnë vetë-perceptim si klient (krahasuar
me sektorin privat) dhe mundësinë për të lëvizur lirisht (njerëzit që punonin jashtë
vendit mësuan të parët se si duhet të trajtohen qytetarët).
• Duke ofruar kritika për funksionimin e institucioneve administrative, nëpërmjet
sondazheve. Qëndrimet negative të identifikuara nëpërmjet sondazheve, përfaqësojë
një nxitje të fuqishme që vendim-marrësit politik, të fillojnë programe dhe të detyrojë
institucionet administrative për t‘u përmirësuar. P.sh. sipas të dhënave të publikuara
nga Transparenca Ndërkombëtare Rumani, në shtator të vitit 2008, Indeksi i
Perceptimit të Korrupsionit për Rumaninë, është rritur në 3.8 pikë në një shkallë
matëse prej 10 pikësh (ku 10-ta është niveli më i pastër dhe 0 niveli më i korruptuar).
• Nëpërmjet OJQ-ve, të cilat paraqesin faktorë të rëndësishëm presioni që veprojnë
në emër të qytetarëve. Edhe pse OJQ-të u injoruan në fillim nga administrata publike,
këto organizata provuan se janë një burim i vlefshëm për modernizimin e
administratës publike, si dhe një faktor me ndikim në lidhje me nismat e qeverisë.
P.sh. disa vite më parë, qeveria planifikoi të fillonte ndërtimin i një parku lojërash të
quajtur Toka e Drakulas. Parku, ishte menduar të vendosej pranë një kalaje mesjetare
- Sigishoarës. Për shkak të kritikës publike dhe presionit të OJQ-ve, i gjithë projektit
u ndalua përfundimisht.
Hulumtimi i kryer nga Departamenti i Administratës Publike, i Universitetit të
Babes-Bolyai, në vitet 2006-2007, tregoi disa dallime interesante në perceptime (1
pika më e ulët dhe 5 pika më e lartë) të qytetarëve dhe të nëpunësve publik për
reformat në AP (Shandor, Tripon, 2008, f.116):
Pyetje

Qytetarët

Reformat kishin kuptim

2.69

Punonjësit
civil
3.64

Reformat ishin të efektshme

2.95

3.28

Çdo ministri e re prezantoi një plan reformë të ri

3.38

3.53

Qytetarët kanë përfituar pak nga reformat

3.77

3.48

Përpjekjet për reformë nuk u sqaruan mjaftueshëm

3.96

3.74

Reformat janë ndikuara nga faktorët politik

4.14

4.39

Reformat janë ndikuara nga faktorët ekonomik

3.82

3.52

Ata që u ngarkuan me zbatimin e reformave ishin profesionistë të vërtetë

3.59

3.44
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Punonjësit kundërshtojnë planete reformës

3.4

2.34

Ka keqkuptime mes qeverisë dhe administratës lokale

3.79

3.14

Përpjekjet për reformë nuk kanë qenë koherente

3.98

3.53

Kuadri ligjor është shumë i komplikuar

4.12

4.45

Ligjet nuk zbatohen

4.04

3.29

8. Idetë politike partiake
Ndikimi i vërtetë i partive politike mbi reformën e administrimit public, është e
vështirë të identifikohet. Tradicionalisht, reforma administrative ka qenë e ndërthurur
ngushtë me një qasje ligjore, përkatësisht me hartimin dhe miratimin e legjislacionit
të ri. Shumë parti politike në Rumani, kanë një axhendë apo platformë zgjedhore që
nuk përmban ndonjë referencë për reformën e administrimit publik. Ka pak parti
politike, që i referohen reformës administrative; gjithësesi asnjëra prej tyre nuk ka një
vizion strategjik, koherent. Masat kryesore që përmenden më shpesh, i referohen
uljes së ndikimit politik mbi administratën publike, decentralizimit të mëtejshëm,
reformës së shërbimit civil si dhe reduktimit të burokracisë, përmirësimit të
politikave publike dhe procesit të planifikimit strategjik dhe rritjen e autonomisë
financiare të nivelet lokal të qeverisjes. Si konkluzion i përgjithshëm mund të thuhet
se aktualisht, mungon ndikimi i drejtpërdrejtë mbi procesin e reformës në emër të
partive politike.
9. Ngjarjet e fatit
Ngjarjet specifike që kanë ndikuar drejtpërdrejtë reformën e administrimit publik në
Rumani, është e vështirë të identifikohen. Disa ngjarje, të cilat kanë përfituar nga
vëmendja e mediave, siç janë skandalet e korrupsionit, kanë pasur një ndikim pozitiv
në sjelljen e aktorëve të politikës dhe administratës. Gjithashtu, fatkeqësitë natyrore,
si përmbytjet, kanë nxitur fillimin e sistemit të Manaxhimit të riskut, që është një
përbërës i rëndësishëm i Manaxhimin publik.
10. Elita vendim-marrëse
Për një periudhë të gjatë kohore, elitat politike administrative në Rumani hezitonin të
adoptonin procesin e reformës, duke argumentuar se ritmi i ngadaltë i reformës
justifikohej me supozimin se edhe pse reforma është një gjë e mirë, në përgjithësi
nuk ishte koha e duhur. Një tjetër argument ishte se rasti i Rumanisë, është i veçantë
dhe se reformat që zbatohen në kontekste të tjera, nuk ishin të përshtatëshme në këtë
rast. Në momentin që analizojmë, këto argumente nuk pranohen më dhe e gjithë
klasa politike pajtohet me aderimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe me nevojën
për reformimin e administratës publike. Megjithatë, përtej këtyre deklaratave, është e
vështirë të thuhet nëse elitat politike-administrative, e kanë të qartë se çfarë
nënkupton reforma e Manaxhimit publik. Edhe pse shqetësimi mbi çështje, të tilla siç
janë analiza e politikave publike, matja e performancës dhe transparenca e
vendimmarrjes, shpesh janë përdorur dhe keqpërdorur dhe Manaxhimi publik ende
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nuk është një mjet praktik politik. Elitat, kanë nevojë që të kuptojnë vetë kuptimin e
këtij koncepti dhe të largohen nga një këndvështrim ligjor për procesin e reformës.
11. Përmbajtja e paketës së reformës
Në periudhën pas revolucionit të vitit 1989, reformës në administratën publike i
mungonte një vizion koherent në lidhje me përmbajtjen e saj, drejtimi dhe gjithashtu
mjetet për një zbatim konkret. Përshtypja e përgjithshme ishte se sistemi
administrativ rumun, ishte duke luftuar për t‘u larguar nga një fazë në të cilën qasjet
Manaxheriale dukej se nuk i përshtateshin mirë. Reforma u ndërthur ngushtë me
krijimin e kuadrit ligjor; supozimi ishte se çdo sfidë duhet të trajtohet me
legjislacion. Mjedisi administrativ nuk ishte shumë motivues, kryesisht për shkak të
kulturës organizative ekzistuese, mungesës së përvojës nga institucionet
administrative mbi reformën e administrimit publik, mungesës së një vizioni
strategjik, ndikimit të politikës dhe trashëgimisë së një sistemi të centralizuar të
administrimit. Presionet e shumta nga jashtë, që vinin sidomos nga Bashkimi
Evropian, por edhe nga aktorët e tjerë ndërkombëtarë, e kanë bërë reformën
administrative një përparësi kryesore, të ndërthurur ngushtë me procesin e aderimin
në Bashkimin Evropian. Në vitin 2001, u adoptua një strategji lidhur me
përshpejtimin e reformës së administratës publike. Megjithatë, tre vjet pas miratimit
të saj, qeveria kuptoi se reforma nuk kishte qenë e efektshme, kryesisht për shkak të
faktit se objektivat fillestare të vendosura ishin shumë ambicioze. Edhe pse u
ndërmorrën hapa të rëndësishëm, duke përfshirë krijimin e institucioneve të reja,
decentralizimin e shërbimeve publike, reformën e financave publike ose reformën e
shërbimit civil, rezultatet e përgjithshme nuk ishin spektakolare. Vit pas viti raportet
e publikuara nga BE, si dhe nga organizata të tjera ndërkombëtare, kanë identifikuar
kufizime të forta në lidhje me reformën e administratës publike, veçanërisht aftësitë e
kufizuara për të zbatuar ligjet dhe kapacitetet e kufizuara Manaxheriale të
institucioneve të reja të kryer detyrat e përcaktuara. Avantazhi kryesor i kësaj
strategjie është i lidhur me faktin se kjo ishte përpjekja e parë për të krijuar një vizion
strategjik koherent të reformave dhe për të larguar vëmendjen nga përqasja ligjore.
Strategjitë e sapo miratuara, u fokusuan në tre fushat kryesore të reformës. Ata u
përcaktuan përmes një procesi negociatash me Komisionin Europian. Tre fushat
kryesore janë:
• Reforma e shërbimit civil (ajo, përqëndrohet kryesisht në krijimin e një organi
profesional të nëpunësve civilë);
• Reforma e administratës publike lokale (ajo, përqendrohet në përmirësimin e
administrimit publik në nivel local, decentralizimin dhe dekoncentrimi e shërbimeve
publike);
• Përmirësimi i procesit të formulimit të politikave publike (ajo, përqëndrohet në
përmirësimin e sistemeve të koordinimit të aktiviteteve qeveritare dhe përmirësimin e
kapaciteteve Manaxhuese të agjensive qeveritare).
Nga pikëpamja strategjike, dokumentet e reformës janë hartuar duke përdorur
standardet evropiane si pikë referimi (megjithatë, edhe standardet evropiane nuk janë
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gjithmonë të përcaktuara qartë) dhe integrojnë konceptet e mëposhtme:
transparencën, parashikueshmërinë, përgjegjshmërinë, përshtatshmërinë dhe
efikasitetin. Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha këto dokumente janë bazuar
në supozimin e saktë se reforma nuk nënkupton vetëm kapacitet teknik; por varen
nga vullneti politik ekzistues.
Gjatë kësaj peridhe, u realizua gjithashtu një qasje më formale, institucionale në
procesin e reformës. Struktura të specializuara qeveritare, si Njësia Qendrore për
Reformën e Administratës Publike (në Ministrinë e Administratës dhe Punëve të
Brendshme), Këshilli i Lartë për Reformën e Administratës Publike, u krijuan i
Politikave Publike dhe njësia e Rregullimit Strukturor (nën mbikqyrjen e
drejtpërdrejtë të Kryeministrit) dhe Njësia për Politikat Publike. Qëllimi ishte
identifikimi i aktorëve strategjike të përfshirë në procesin e reformës administrative
dhe krijimi i rrjeteve kombëtare për promovimin e reformës.
Shumë akte ligjore u miratuan me qëllim krijimin e kuadrit të nevojshëm ligjor për
reformën administrative (akte të tilla si Ligji nr.188/1999 mbi statusin e nëpunësit
publik, Ligji nr. 500 / 2002 mbi financat publike, Ligji nr. 161/2003 mbi
transparencën në sjelljen e zyrtarëve të zgjedhur, Ligji nr. 215 / 2001 mbi
administratën publike lokale, Ligji nr. 544/2001 mbi qasjen e lirë në informata
publike, Ligjin nr. 340/2004 mbi institucionin e prefektit etj). Në nivelin teorik, të
paktën, mund të arrihet në përfundimin se, reforma e administratës publike në
Rumani përfshin aspekte të ndryshme që janë të ndërthurura me reformën e
Manaxhimit publik.
12. Procesi i zbatimit
Një nga kufizimet e procesit të reformës në Rumani, është i lidhur me zbatimin. Vit
pas viti raportet për Rumaninë të nxjerra nga Bashkimi Evropian, kanë kritikuar
mungesën e kapaciteteve zbatuese të administratës publike: "Ka pasur pak përparim
në forcimin e administratës publike rumune. Ndërsa, në shumë fusha janë ndërmarrë
hapa për të krijuar kuadrin ligjor për ngritjen e institucioneve përgjegjëse në zbatim
të acquis-it, ka pasur pak përparim në krijimin e vërtetë të këtyre institucioneve.
Burimet financiare dhe njerëzore për të lejuar funksionimin e këtyre institucioneve,
pasi janë themeluar, nuk janë siguruar "(Komisioni Europian, 1999:63). Nisma të reja
u zbatuan në fushën e burimeve njerezore - tilla si skema SPR (skema e
profesionistëve të rinj). Ky program (i financuar nga BE-ja) mundohet të ndërtojë një
trup të ri Manaxherësh profesionist në administratën publike rumune duke zgjedhur,
trajnuar (zakonisht në universitetet e huaja / institucionet administrative) dhe
vendosur liderë të rinj në institucionet publike rumune. Në vitin 2006, u diskutua në
Parlament një paketë e re me disa iniciativave legjislative. Të gjithë këto nisma,
kishin lidhje me reformën e administratës lokale publike. Që nga viti 2006, Prefektet
nuk emërohen më politikisht – ata kanë status të ngjashëm me nëpunësit e lartë
publik dhe është menduar të jenë profesionistë të ngarkuar vetëm me detyra
administrative. Gjithashtu, qeveria, është duke punuar për kodin e ri administrativ, i
cili mendohet të lehtësojë mjedisin ligjor dhe punën e punonjësve publikë. Ajo,
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përpiqet të krijojë një strategji për monitorimin e reformave, si në nivel kombëtar
ashtu edhe në nivel lokal. Monitorimi, do të jetë detyrë e institucioneve ekzistuese që
janë aktualisht përgjegjëse për procesin e reformës, komiteteve ministrore dhe
agjencive të brendshme dhe të jashtme të monitorimit. Krijimi i një plan veprimi që
përfshin afate konkrete dhe treguesit e performancës (pak a shumë të matshme) është
gjithashtu pjesë e këtij procesi. Gjithashtu, janë krijuar institucione të reja, që do të
ketë një rol kyç në procesin e reformës (për shembull, Agjencia Kombëtare e
Nëpunësve Civilë, ose Instituti Kombëtar për Administratën).
Përveç këtyre sukseseve të dukshme, ka pasur edhe pengesa në procesin e reformës,
ku përfshihen:
• Mungesa e një kulture Manaxheriale si në nivelin e administratës publike ashtu
edhe në nivelin vendim-marrës politik (Mora, 2008);
• Një mentalitet që vë rëndësinë te ligjet, ndaj zbatimit - supozimi bazë është se pasi
ligji është miratuar atëherë problemi që ekzistonte më parë është zgjidhur tashmë;
• Ndikimi i politikës në administratën publike;
• Mungesa e kapacitetit për planifikim strategjik;
• Kufizime serioze në lidhje me Manaxhimin e projektit;
• Mungesa e treguesve të përcaktuar qartë e të matshëm të performances (Garboan,
Shandor, 2007);
• Probleme të mëdha në lidhje me trajnimin fillestar dhe edukimin afatë-gjatë të
nëpunësve civilë;
• Krijimi i rrjeteve të reformës administrative në mënyrë rigoroze përmes
procedurave administrative / burokratike;
• Çëshjte të koordinimit në niveli lokal dhe kombëtar.
Një sondazh i kryer në vitin 2004, tregoi se nëpunësit civilë (sondazhi kishte të bënte
me perceptimet e nëpunësve civil për reformat) nuk janë të kënaqur me reformën e
masave të pagesave që u ndërmor për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur
transparencën në administratën publike. 48 për qind e të pyeturve besojnë se akteve
nënligjore të miratuara në fushën e reformës administrative janë të dobishme, por
përballen me kufizime kur ato zbatohen në praktikë, ndërsa 41 për qind e të pyeturve
besojnë se korniza ligjore është e dobët.
13. Reformat e realizuara
Identifikimi i sukseseve në zbatimin e procesit të reformës është një detyrë e madhe
për çdo sistem administrativ. Një hulumtim i kryer nga Departamenti i Administratës
Publike në Universitetin e Babes-Bolyai-t, në periudhën 2006-2007, mes një grupi
punonjësish publikë përgjegjës për reformën e administratës publike lokale, kujdesit
shëndetësor dhe arsimit, nxorri përfundimet e mëposhtme:
• Miratimi i pjesë më të madhe të masave të reformës, ishin nxitur nga presioni i
ushtruar nga faktorë të jashtëm (kryesisht të Bashkimit Europian).
• Personat përgjegjës për hartimin e propozimeve të reformës janë, në shumicën e
rasteve, këshilltarë të emëruar politikisht ose këshilltarë të huaj, në këtë mënyrë
nëpunësit civilë kanë luajtur një rol shumë të kufizuar.
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• Mbështetja për dhënie propozimesh për reformë shpesh ishte e kufizuar për shkak
të pamjaftueshmërisë së debateve publike për masat e reformës. Në shumicën e
rasteve, kur zhvilloheshin debate publike, ato zhvilloheshin nën ndikimin e grupeve
të ndryshme të interesit, anëtarët e të cilëve kanë axhendën e tyre dhe nuk janë të
gatshëm për kompromis.
• Procesi i zbatimit ishte shumë i vështirë. Në pjesën më të madhe të rasteve afatet
kohore nuk janë plotësuar; gjithashtu edhe burimet nuk janë lëvruar me kohë.
Është e vështirë të jepet një përkufizim i qartë se çfarë do të thotë sukses dhe të jesh
në gjendje ta masësh atë. Një masë suksesi në këtë fushë për Rumaninë, ka qenë
përmirësimi gradual në tonin e raporteve nga BE-ja dhe aderimi në këtë bashkim (në
janar të vitit 2007). Administrata publike në Rumani, ka evoluar vazhdimisht gjatë 16
viteve të fundit. Gjatë kësaj periudhe, janë krijuar programet e reformës, institucione
të reja që kanë për qëllim çuarjen më tej të reformës, janë hartuar akte të shumta
legjore, është zbatuar decentralizimi administrativ (është arritur transferimi i të
drejtave si dhe decentralizimi financiar) si dhe është iniciuar një trup profesionale
nëpunësish civilë. Politikat e miratuara deri më tani, u përqëndruan në hartimin e
kuadrit ligjor dhe krijimin e institucioneve që janë të nevojshme, për Manaxhimin e
procesit të reformës. Si rezultat, sistemi administrativ në Rumani, është ende në fazat
e para për një reformë serioze të Manaxhimit publik (në të gjitha nivelet: planifikim,
zbatim dhe vlerësim). Në të ardhmen e afërt, reforma Manaxheriale, do të duhet të
bëhet një përparësi kryesore, për sistemin administrativ rumun.
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Reforma e Manaxhimit publik: Rumania
Data
Të përgjithshme
Organizata
1990
Zgjedhjet e para
demokratike pas rënies së
regjimit komunist (dhjetor 1989)
1991
Kushtetura e
Parlamenti me 2 dhoma
parë demokratike pas rënies së
Presidenti I zgjedhur
regjimit komunist (dhjetor
me votim të përgjithshëm mbi moshën 18 vjeç
1989)
Kabineti, i drejtuar
nga Kryeministri dhe emëruar nga Presidenti

1992

1993

1996

1998

Financat

Ligji për
Pagat Tatimore,
Ligji për Tatimin
e të Ardhurave të
Korporatave,
Ligji i Financave
Publike

Zgjedhjet - u
fituan nga FSN (partia që u
themelua menjëherë pas
revolucionit)
Rumania
nënshkruan Marrëveshjen
Evropiane

1994
1995

Personeli

Ligji mbi
Taksat Lokale
Rumania
aplikon zyrtarisht për
anëtarësimin në BE
Zgjedhjet – u
fituan nga opozita (kualicioni i
madh)
Ligji për pronën private
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1999

Kodi për punonjësit civil

2000

Zgjedhjet – u
fituan nga Partia Social
Demokrate (ish FSN ose PDSR)
Ligji i parë i
Dritës së Diellit (Akti i Lirisë së
Informimit) – Ligji nr. 544

2001

2002
2003

2004

Kushtetuta e re
Ligji i Transparencës – Ligji
nr. 52

Zgjedhjet
Parlamentare dhe Presidenciale

Ligji për Përgjegjshmërinë Ministeriale

U miratua një
strategji mbi përshpejtimin e reformës së administratës
publike U miratua ligji i Administratës Lokale Publike
U miratua ligji i
Planifikimit Urban
U themelua Njësia
Qendrore për Reformën e Administratës Publike (QRAP)
Presidenti zgjidhet
për 5 vjet
Krijimi i Njësisë së
Politikave Publike (NJPP)
Themelimi i
Këshillit të Lartë për reformën e administratës publike,
koordinimin e Politikave Publike dhe Rregullimin Strukturor
Krijimi i Njësisë së
Manaxhimit të Projekteve për Reformën e Administratës
Publike

U krijua
Agjencia
Kombëtare për
Punonjësit Civil
(ANFP)

Krijimi i
Institutit Kombëtar
të Administratës
Publike (IKAP) –
qendër trajnimi për
nëpunësit publike

Krijimi i
Programit të Skemës
së Profesionistëve të
Rinj - trajnon
profesionistët e rinj
të bëhen
Manaxherë publik

Krijimi i
sistemit të
"Manaxherit Publik"
në administratën
publike rumune
U miratua ligji

Kodi Fiskal
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që paraqet kodin etik
për nëpunësit civilë
Ligj i
Whistleblower-it

Janar
2005

2006

Parlamenti
Evropian dha dritën e gjelbër
për hyrjen e Rumanisë në BE

U miratua një strategji e re për përshpejtimin e reformës
së administratës publike. Strategjia e sapo miratuar
fokusohet në tri fusha kryesore të reformës
Reforma e shërbimit civil
Reforma e administratës publike lokale
Përmirësimi i procesit të formulimit të politikave publike
U ndryshua Ligji për
Administratës Lokale të Publike
U adoptua ligji i
decentralizimit

"Prefektet"
nuk janë më të
emëruar politikisht
(nëpunës të lartë
publik)

Reformat e Manaxhimit Publik: Sllovakia
Juraj Nemec

1. Forcat Social-ekonomike
Republika Sllovake është themeluar në 1 Janar 1993, si rezultat i ndarjes miqësore të
ish-Çekosllovakisë. Që nga mesjeta e hershme, Sllovakia ka qenë pjesë e Perandorisë
austro-hungareze dhe pas humbjes së saj, u bë pjesë e shtetit të parë Çekosllovak, i
themeluar më 28 tetor 1918. Në vitin 1939, u krijua shteti i parë Sllovak zyrtarisht i
pavarur, i lidhur ngushtë me Gjermaninë. Në vitin 1945, pas Luftës së Dytë Botërore,
Çekosllovakia u rikrijua si një shtet unitar. Partia Komuniste e Çekosllovakisë, fitoi
zgjedhjet demokratike të vitit 1947 dhe më vonë, në shkurt të vitit 1948, mori të
gjitha pushtetet shtetërore. Pas "revolucionit të kadifenjtë" në vitin 1989, në
Çekosllovaki filloi proçesi i kalimit gradual drejt një sistemi politik demokratik
pluralist dhe u vendos administrimi public. Si rezultat i zhvillimeve historike,
Çekosllovakia demokratike u nda më 1 janar 1993, në dy shtete të pavarura, në
Republikën Çeke dhe në Republikën Sllovake. Pas një proçesi të suksesshëm të
tranzicionit në fushat më të mëdha politike, sociale dhe ekonomike, Sllovakia u bë
anëtare e Bashkimit Evropian, më 1 Maj 2004.
Sllovakia, është një vend relativisht i vogël, në mes të Evropës. Sipërfaqja e saj është
49 034 km2, popullsia në fund të vitit 2007 ishte 5,4 milion banorë me një densiteti
popullsie prej 110 banorë/km2. Grupet e mëdha etnike jane, Sllovakët (rreth 4.6
milion banorë) dhe Hungarezët (pothuajse 0.6 milion banorë). Pakica të tjera të vogla
janë romët (ata shënohen në statistikat zyrtare sepse shumë prej tyre pretendojnë të
jenë sllovakë, apo pjesëtarë të pakicave të tjera), Çekë, Ukrainas, Gjermanë dhe
Polakë. Standarti i jetesës në Sllovaki, është i moderuar.
Pjesa më e madhe e statistikave e rendisin Sllovakinë si numri 3 ose 4, brenda grupit
të anëtarëve të rinj të BE-së, nga Evropa Qendrore dhe Lindore, veçanërisht nëse
llogaritjet bëhen mbi bazën e fuqisë blerëse. Nuk ka tensione të mëdha sociale në
vend, pavarësisht faktit se cilësia e jetës ndryshon dukshëm midis grupeve sociale
dhe rajoneve. Prodhimi i Përgjithshëm Bruto (PBB) për frymë i rajonit të kryeqytetit,
Bratisllavës, është mbi mesataren e BE-së. Nga ana tjetër, disa rajone në Jug dhe
Lindje të Sllovakisë që banohen kryesisht nga romët, janë shumë të pazhvilluara dhe
vuajnë nga papunësia masive. Sipas Eurostat-it (2005), pothuajse 21% e banorëve të
Sllovakisë jetojnë në nivelin e varfërisë ose nën të.
Nga pikëpamja e ekonomisë kombëtare dhe e politikave ekonomike, gjatë viteve të
fundit Sllovakia është shfaqur si vendi më progresist i rajonit. Shumica e treguesve
ekonomikë janë përmirësuar dukshëm (tabela 1) dhe rritja ekonomike e vitit të fundit,
ishte më e larta në rajon. Si një vend i vogël, pa burime të rëndësishme natyrore,
Sllovakia ka një ekonomi të hapur, të ndjeshme ndaj problemeve të huaja ekonomike,
dhe me probleme të përhershme të balancimit të shifrave të tregtisë së jashtme.
Importet janë më të mëdha se eksportet dhe për disa vite, defiçiti tregtar ka qenë
shumë i lartë (Tabela 1). Vendi është i hapur ndaj investimeve të huaja dhe shteti u
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jep nxitje të madhe kompanive të sapokrijuara, veçanërisht investimeve të mëdha
ndërkombëtare. Megjithatë, hyrja e qëndrueshme e kapitalit të huaj është ende e
kufizuar, për shkak të cilësisë së kufizuar të sundimit "të ligjit", si dhe të ecurisë së
kufizuar të aparatit burokratik.
Tabela 1. Treguesit kryesorë ekonomikë, Sllovakia
Treguesi / viti

1993

1996

2000

2001

2002

PBB (mld. Sk çmimet
aktuale)

369,9

581,3

936,2

1010,4

1091,8

Inflacioni

23,2

5,8

12,0

7,1

3,3

Papunësia

12,2

11,1

18,6

19,2

18,5

-28 696

-70 260

-32 412

-84 432

-87 230

-

24,6

-

48,7

43,3

-

-

-6,1

-6,4

-7,5

2003

2004

2005

2006

2007

1189,1

1325,5

1437,6

1636,3

1822,5

Inflacioni

8,5

7,5

2,7

4,3

1,6

Papunësia

17,4

18,1

14,6

13,3

10,9

-106 358

-126 102

-116 491

-98 717

43,6

36,7

30,9

30,8

-3,3

-3,4

-2,9

-2,9

Bilanci i tregtisë së jashtme –
llogaria corrente (mil. Sk)
Borxhi Publik
(% PBB)
Defiçiti Publik
(% PBB)
Treguesi / viti
PBB (mld. Sk çmimet
aktuale)

Bilanci i tregtisë së jashtme –
-72 501
llogaria corrente (mil. Sk)
Borxhi Publik
42,6
(% PBB)
Defiçiti Publik
-3,6
(% PBB)
Burimi: www.finance.gov.sk, www.nbs.sk

Politikat kombëtare ekonomike dhe sociale kanë qenë relativisht liberale, sidomos
gjatë periudhës 1998-2006. Sllovakia kreu reforma masive ekonomike dhe shoqërore
në fillim të vitit 2000, veçanërisht gjatë mandatit të dytë të koalicionit të
kryeministrit Dzurinda. Ndoshta reforma më e rëndësishme ekonomike ishte norma e
taksimit të sheshtë të të ardhurave dhe norma e vetme e TVSH-së (të dyja në një
nivel prej 19%).
Në fushën sociale, u krijua një sistem pensionesh me tre shtylla si dhe u ndërmorën
reforma masive të kujdesit shëndetësor, duke përdorur privatizimin dhe bashkëpagesat. Orientimi liberal social-ekonomik, nuk ka qenë më realitet që nga mesi i
vitit 2006, kur partia social-demokratike, SMER, fitoi zgjedhjet parlamentare. Partia
fituese krijoi një koalicion qeverisës me partitë populiste të krahut të majtë, duke e
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ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme këtë tendencë. Shtrirja dhe shkalla e
ndërhyrjeve të shtetit në ekonomi erdhi në rritje, si dhe u morën disa masa popullore
sociale (shtesa të pensioneve, heqje e tarifave të kujdesit shëndetësor, ndalimi i
privatizimit dhe proçesit të liberalizimit dhe në 2008, u vendos gjoba e parë nga BE
ndaj Sllovakisë për shkak të mospërmbushjes së kërkesave për liberalizimin e
shërbimeve postare).
2. Sistemi politik në Sllovaki
2.1 Të dhëna kryesore
Kushtetuta Sllovake u ratifikua më 1 shtator 1992, u bë plotësisht efektive nga 1
janar 1993; u ndryshua në shtator 1998, për të lejuar zgjedhjen e drejtpërdrejtë të
Presidentit, dhe u amendua në shkurt 2001, për të lejuar që Sllovakia të aplikojë për
anëtarësimin në NATO dhe në BE. Kreu i krahut ekzekutiv është Presidenti, i
zgjedhur me votim të drejtpërdrejtë nga populli për një mandat pesë-vjeçar. Kreu i
qeverisë është Kryeministri. Kabineti qeveritar, emërohet nga Presidenti, me
propozim të Kryeministrit. Krahu legjislativ përfaqësohet nga Këshilli Kombëtar i
Republikës Sllovake, një-dhomësh (Narodna Rada Slovenskej Republiky) me 150
vende; anëtarët, zgjidhen në bazë të përfaqësimit proporcional për një mandat katërvjeçar. Zgjedhjet e fundit të jashtëzakonshme parlamentare, u mbajtën më 17 Qershor
2006 dhe rezultatet e tyre ndryshuan në mënyrë të konsiderueshme strukturat e
pushtetit politik në vend. Koalicioni i krahut të djathtë, pas një periudhe relativisht të
gjatë, prej tetë vitesh në pushtet, u zëvendësua me një qeveri të re "të majtë dhe
populiste". Rezultatet e zgjedhjeve janë si më poshtë.
a) Përqindja e votave sipas partive: SMER (Social Demokratët) 29,1%, SDKU
(Bashkimi Kristian Demokrat) 18,4%, SMK (Koalicioni Hungarez) 11,7%, SNS
(Partia Kombëtare Sllovake) 11,7%, HZDS-LS (Partia Popullore) 8,8%, KDH
(Kristian Demokratët) 8,3%.
b) Sipas vendeve në parlament: koalicionit qeveritar 85 (SMER 50, SNS 20, HZDS
15), opozita 65 (SDKU 31, SMK 20, KDH 14).
Pushteti gjyqësor, kryesohet nga Gjykata e Lartë (gjyqtarët zgjidhen nga Këshilli
Kombëtar) dhe Gjykata Kushtetuese (gjyqtarët emërohen nga Presidenti, nga një
grup kandidatësh të miratuar nga Këshilli Kombëtar).
2.2 Sistemi politik i Sllovakisë dhe reformat e Manaxhimit publik
Në këtë pjesë, do të vlerësohet prejardhja politike e administratës publike / reformat e
Manaxhimit në Sllovaki dhe roli i aktorëve më të rëndësishëm, në përgatitjen dhe
realizimin e reformave të administratës publike dhe të Manaxhimit të saj. Analiza, do
të fokusohet në rolin e qytetarëve, të ideve dhe të trysnive të jashtme, të partive
politike, dhe të elitave e grupeve të interesit. Gjatë periudhës së vlerësuar nuk kanë
ndodhur ngjarje1 të rastësishme me rëndësi materiale.
1

Procesi i pranimit në BE, përfundoi me sukses në 1 maj 2004, kur Sllovakia u bë anëtare e BE, mund
të interpretohet gabim si një ―ngjarje e rastësishme", pavarësisht nga proçeset e harmonizimit që nuk u
përqëndruan në ndonjë shkallë të madhe në sistemin e administratës publike, dhe pranimi ishte një
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Sistemi politik kombëtar, proçesi politik dhe agjenda politike
Gjatë periudhës 1998–2006, kur ka ndodhur shumica e reformave të vërteta,
koalicioni qeverisës, përbëhej nga partitë që përfaqësojnë krahun liberal të spektrit
politik. Kjo situate, krijoi kushtet për reforma relativisht të mëdha, duke sjellë më
shumë ―treg" në sektorin publik, shembuj tipikë të të cilave janë reformat radikale të
kujdesit shëndetësor dhe të sistemit të pensioneve.
Megjithatë, nga pikëpamja e reformimit të administratës publike, koalicioni qeverisës
i partive liberale ose nuk kishin një strategji efektive, ose ndoqi vetëm nevojat e
grupeve të interesit. Mënyra sesi u përgatitën reformat dhe përmbajtja e tyre tregojnë
ose mungesë ekspertize, ose një problem i interesave vetjake (ose të dyja së
bashku?)2. Reformat në administratën publike të para vitit 1996, si dhe të periudhës
1998–2006, ishin të shtyra më së shumti nga elita. Organi kryesor që ideoi reformën
1998-2006 ishte mendimi liberal i MESA10 (think-tank), i vendosur qartë në krahun
e djathtë të spektrit politik (Partia Demokratike), e lidhur në mënyrë indirekte me
lobet kryesore politike dhe e mbështetur gjithashtu me shumë financime të huaja, për
promovimin e zgjidhjeve të "tregut të lirë".
Një grup relativisht i vogël, i kryesuar nga V. Niţňanský, përgatiti konceptin bazë të
reformave 1998-2006. Strategjitë e propozuara të reformës, u diskutuan në takime të
shumta publike, si dhe ka pasur edhe konsultime me ekspertë të huaj (të mbështetur
nga programi i plotë i PHARE). Megjithatë, në praktikë, zëra të ndryshëm nuk u
morën parasysh. Një nga problemet kryesore të kësaj faze, është lënia jashtë proçesit
e Ministrisë së Brendshme (përgjegjëse për administratën publike). Në këto rrethana,
diskutimet politike e parlamentare rreth strategjisë së reformës në Sllovaki, siç mund
të pritej, u përqëndruan kryesisht në aspektet politike të reformës, me debate të
zgjatura mbi numrin e rajoneve dhe sistemin zgjedhor. Grupi kryesor i interesit në
reformat e administratës Publike, për periudhën 1998-2006, ishin kryetarët e
bashkive dhe të komunave lokale.
Atyre, u nevojitej decentralizimi, si një mjet për të siguruar më shumë kompetenca e
burime, por nuk u pëlqente ideja e përgjegjësive më të mëdha dhe ajo e
transparencës. Në lidhje me sjelljen dhe qëllimet e politikanëve vendas, përgjigjet e
kryetarëve të bashkive lokale, ndaj pyetjeve të studimit të vitit 1997, të Institutit për
Demokraci Lokale, ishin simptomatike (Swianiewicz, 2001: 24). Çështja më e
rëndësishme për kryetarët e bashkive, ishte "marrja e vendimeve të pavarura". Sipas
këtij burimi, kryetarët e bashkive të Sllovakisë, sugjeronin vlerat e mëposhtme si më
të rëndësishmet për nxitjen e qeverisë lokale:
demokracia:
72%
proçes i planifikuar. Kemi vendosur që të vlerësojmë ndikimin e proçesit të pranimit në BE si forca dhe
trysni të jashtme
2
Sipas mendimit të autorëve, të gjitha reformat e realizuara u fokusuan formalisht në përmirësimin e
ecurisë së sistemit Sllovak të administratës publike, por në realitet, përmbajtja e tyre dhe masat ishin
ndërtuar në mënyrë të tillë për t‘i shërbyer interesave të grupeve të veçanta. Në seksionet e mëposhtme,
do të jepen një sërë të dhënash e fakte që mbështesin këtë mendim.
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89%
49%

E drejta për vendimmarrje të pavarur, duket se është vlera më e rëndësishme për
politikanët lokalë, dhe efektiviteti vjen i fundit: kjo renditje mund të jetë tregues i
faktit se shumë kryetarë bashkish preferojnë t‘u shërbejnë grupeve të vogla të
interesit, në vend të popullsisë së gjerë.
Korrupsioni Situata në të cilën është përgatitur reforma, do të vlerësohet edhe nga
perspektiva e nivelit të korrupsionit në vend (korrupsion i lartë do të thotë rreziqe më
të mëdha lidhur me këto lloj reformash). Sllovakia, është një vend ku korrupsioni,
është një fenomen i rëndësishëm i jetës politike dhe ekonomike. Sipas Transparency
International (www.transparency.org), rezultatet e vendit janë rreth 3.5 – 4.3 (një
sistem vlerësimi ku vlerësimi 1 është tregues i lartë dhe 10 tregues i ulët i
korrupsionit), duke treguar rreziqe relativisht të larta të korrupsionit. Korrupsioni,
ekziston në të gjitha nivelet; ana pozitive e problemit, është se rastet e korrupsionit
bëhen gjithnjë e më të dukshme. Në vitin 2006, një ministri iu desh të jepte
dorëheqjen për shkak të konfliktit të interesit dhe dy kryetarë bashkish u burgosën,
për shkak korrupsionit, të bazuar të prova. Rezultatet e agjencisë Focus
(http://www.transparency.sk/prieskumy/060424_perce.pdf) tregojnë se korrupsioni,
është një nga problemet më të rëndësishme në Sllovaki dhe është renditur si problemi
i katërt, më i madh, në vend (pas standardit të jetesës, papunësisë dhe kujdesit
shëndetësor). Përqindja e të intervistuarve, që e përcaktojnë korrupsionin si një
problem të madh, është në rritje (6 pikë plus nga 2004).
Zonat kritike të korrupsionit, janë ato të kujdesit shëndetësor (63%), gjyqësori (47%)
dhe ministritë (45%). Pavarësisht nga fakti se problemi i korrupsionit është i njohur,
asnjë qeveri nuk ishte e aftë në miratimin e masave efektive për të luftuar
korrupsionin dhe kufizimin e ekonomisë së paligjshme (të ardhurat e taksës së
sheshtë mund të ndihmojnë paksa në këtë drejtim). Deklarata e fundit e kryeministrit
Fico është simptomatike: "qeveria do të pranojë se në rastin e dy projekteve të
ngjashme, do të zgjidhet projekti i propozuar nga anëtari i partisë SMER"
(http://dnes.atlas.sk/spravodajstvo/slovensko/225751).
Mendimet e qytetarëve mbi qëllimet e reformës Rezultatet e hulumtimit të opinionit
public,
të
kryera
nga
INEKO
(http://www.ineko.
sk/archiv/
projekt_heso_miniprieskum.pdf) mund të mbështesin argumentat e përmendura më
lart. Pyetja ishte si vijon: "Cili ishte motivi kryesor lëvizës i reformave radikale gjatë
periudhës 2002–2006?". Të anketuarit mund të zgjidhnin një prej tre opsioneve të
paraqitura. Rezultatet janë si më poshtë:
1. Rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2002 –
62.2%
2. Interesat e një grupi të vogël, por me influencë –
62.2%
3. Nevoja për reforma për shkak të situatës së krijuar –
28.9%
4. Mungesa e opozitës reale kundër reformave –
26.7%
5. Mirë-përgatitja e ndryshimeve të reformës –
6.7%
6. Organizatat ndërkombëtare –
0.0%
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Manaxhimi i ri publik (MRP) Vala e fundit e reformës së periudhës 1998 – 2006,
nxiti zgjidhje të sektorit privat për sektorin publik dhe decentralizimin. Shumë
reforma sektoriale u ndikuan dukshëm nga ideologjia e MRP-së. Për shembull, në
arsimin fillor dhe të mesëm u krijua një "pothuaj treg" me kupona studentësh dhe
pluralizëm i plotë i të gjitha formave të pronësisë. Sidoqoftë, qasje të tilla të MRP-së
nuk ishin të njëjta kudo (ironikisht në sektorin universitar, shkollat publike mundën
t‘i bllokonin këto lloj ndryshimesh). Reformat e MRP-së, nuk ndikuan në mënyrë të
plotë mbi strukturat dhe proçeset e administratës publike; ndërkohë që,
decentralizimi u promovua si objektivi kryesor i reformës dhe jo si një nga mjetet e
saj. MRP-ja gjithashtu, nuk u përmend asnjëherë në mënyrë eksplicite nga qeveria
dhe reformatorët si baza ideologjike e ndryshimeve. Qeveria e fundit e krahut të
majtë i është kundërvënë fort zgjidhjeve private në sektorin publik dhe deri në një
farë mase, nuk i pëlqen aspak sektori privat.
Shumë ndryshime të sektorit publik të viteve 1998-2006, janë kthyer mbrapsht
tashmë ose janë ribërë ndryshe (heqja e taksave për përdoruesit e kujdesit
shëndetësor, ndalimi i krijimit të universiteteve të reja private, ndalimi i privatizimit
të spitaleve, ndalimi i fitimit për kompanitë e sigurimeve shëndetësore dhe më shumë
kontroll të drejtpërdrejtë shtetëror në sektorin e shërbimeve, etj).
Idetë dhe trysnitë e jashtme - hyrja në BE dhe në organizatat ndërkombëtare Idetë
dhe trysnitë e jashtme, ishin faktorë ndikues vetëm pjerësisht të rëndësishëm të
reformave të sistemit të administratës Publike, në Sllovaki 3. Sigurisht, presioni më i
rëndësishëm ishte proçesi i pranimit në BE, edhe pse administrata publike nuk ishte
pjesë e pavarur e negociatave, në mënyrë të dukshme. Sllovakia, nënshkroi Kartën
Evropiane për vetqeverisjen lokale, duke pranuar detyrimet në promovimin e parimit
të mbështetjes. Vetqeverisja rajonale, u krijua si një përgjigje e nevojshme ndaj
rajonalizimit të Evropës. Hyrja në BE, ndikoi kryesisht mbi strukturat ligjore, sesa
mbi proçeset e administrimit.
U kërkua shumë ndihmë e huaj në përgatitjen e reformave, veçanërisht në fazën e
analizave dhe të përcaktimit të nevojave, por jo më pak në fazën e ekzekutimit (p.sh.
përgatitjen dhe realizimin e ndryshimeve konkrete). Aktorët kryesorë të huaj ishin,
SIGMA, OECD, UNDP, PHARE, Banka Botërore dhe Fondi Britanik i Know-How–
t, si dhe u realizuan një numër programesh mbështetjeje nga vendet e zhvilluara (psh.
Gjermania dhe Kanadaja). Orientimi i shumicës së programeve të asistencës, ishin
relativisht liberale dhe u përpoqën të mbillnin një sërë llojesh të mekanizmave të
tregut, në sistemin e administratës publike në Sllovaki.
Kultura politike kombëtare dhe roli i qytetarëve Siç u tregua më sipër, reforma e
administratës publike në Sllovaki u orientua kryesisht nga partitë politike, grupet e
interesit dhe idetë e elitës. Roli i qytetarëve, para vitit 2006, ishte pothuajse
margjinal. Pas këtij fakti, qëndrojnë dy faktorë.
3

Siç mund të shihet nga citimet e mësipëme, qytetarët mendojnë se roli i organizatave ndërkombëtare
në reformat e administratës publike ishte zero, por realisht ky është një nënvlerësim – ndoshta për shkak
të mungesës së informacionit.
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I pari, është kultura e përgjithshme politike e qeverive Sllovake, pas vitit 1993. Të dy
koalicionet, si ai i Meciarit edhe ai i Xhurindës, mund të karakterizohen si qeveri jo
reaguese (ndoshta një faktor shumë i rëndësishëm që shpjegon humbjen e tyre në
zgjedhje). Mendimi i opinionit publik nuk u mor parasysh - për shembull: vetëm
rreth 4% e qytetarëve janë të mendimit se reforma e kujdesit shëndetësor gjatë
qeverisë Xhurinda 2002-2006, ishte e mirë dhe e suksesshme.
Faktori i dytë dhe ndoshta ai më përcaktuesi, është rëndësia e kufizuar e zërit
"qytetar" në një vend në tranzicion. Coombes dhe Verheijen (1997), e përcaktojnë
pakënaqësisë dhe pritshmërinë e qytetarëve, si një nga burimet kryesore të reformave
të mëdha të administratës Publike, në vendet e zhvilluara, në fund të shekullit të 20të. Megjithatë, kjo nuk është aq e vërtetë për vendet në tranzicion, të tilla si
Sllovakia. Falë një trashëgimie të një periudhe relativisht të gjatë të shoqërisë së
centralizuar, me partinë komuniste që vendoste për të gjitha aspektet e shoqërisë dhe
ekonomisë, qytetarët në Sllovaki nuk janë ende të përgatitur në mënyrë të
përshtatshme për të ushtruar kontroll efektiv mbi politikanët dhe burokratët, qoftë në
nivelin qendror qoftë në nivelin lokal. Shumë prej tyre, sidomos njerëzit e moshuar,
ende mendojnë se shërbimet publike janë një "të dhuruara nga shteti", edhe pse kjo
nuk është e vërtetë, duke qenë se të gjitha këto shërbimet paguhen kryesisht
nëpërmjet taksave. Një sërë të dhënash, të mbledhura, dëshmojnë se pjesëmarrja e
kufizuar e qytetarëve dhe korrupsioni i lartë, janë pengesa të rëndësishme për çdo
reformë në sektorin publik në Sllovaki. Për më tepër, njerëzit nuk i besojnë qeverisë,
sidomos asaj në nivel qendror (Tabela 2).
Tabela 2. Niveli i besimit të qytetarëve ndaj autoriteteve të ndryshme publike në
Sllovaki
1995

1998

2000

Autoritetet lokale

51

50

53

Këshilli Kombëtar

30

32

24

Qeveria Qendrore

32

33

32

Burimi: Swianiewicz, ed., 2001, pp. 56, 231

Të dhënat nga anketat e ndryshme, tregojnë se demokracia e vërtetë pjesëmarrëse,
nuk është krijuar ende në vendet e pranuara rishtazi dhe se ka ende një nivel
relativisht të ulët të pjesëmarrjes së qytetarëve në aktivitete publike.
Për Sllovakinë, Swianiewicz (2001: 235), paraqet frekuencën e vizitave qytetarëve në
këshillat e tyre locale, në vitin 1996. Megjithëse, komunat janë niveli më i afërt i
administratës, në të gjitha komunat e anketuara, më pak se 10% e qytetarëve i kanë
vizituar rregullisht ato dhe mbi 50% e qytetarëve nuk i kanë vizituar asnjëherë
këshillat e tyre lokale (kjo shifër është edhe më e lartë - 67% - në kryeqytet,
Bratisllavë). Tabela 3, paraqet të dhëna mbi pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhjet
lokale dhe ato të përgjithshme. Problem i rëndësishëm për Sllovakinë, është niveli në
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rënie i pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale. Për këtë, ka disa shpjegime të mundshme –
p.sh. kjo mund të shihet si një rënie e pashmangshme e interesit pas entuziazmin të
lidhur me "Revolucionin e Kadifenjtë", ose mund të shihet si një reagim i qytetarëve
ndaj punës së pamjaftueshme të qeverive lokale.
Tabela 3. Pjesëmarrja në zgjedhjet lokale dhe parlamentare në Sllovaki (%)
1990

1992

1994

1998

2000

2002

2005
raundi
i parë

Parlamenti
95
84
76
84
70
Zgjedhjet Lokale
64
52
54
49
Zgjedhjet Rajonale
26
18,02
Burimet: Swianiewicz, ed., 2001, fq. 77, 238 dhe www.pravda.sk

2005
raundi i
dytë

11,05

Situata e përshkruar më sipër nxjerr në pah kontradikta interesante. Në Sllovaki,
shumica e qytetarëve, gojarisht, preferojnë "shtetin e madh" (Nemec, 1997).
Megjithatë, reformat relativisht radikale liberale që kanë ndodhur, nuk kanë gjetur
pëlqimin e shumicëe s pëlqejnë njerëzve. Partitë Liberale, ishin në gjendje të
mbijetonin në një mjedis të tillë, duke e mbajtur pushtetin politik në duart e tyre, për
dy periudha zgjedhore. Për më tepër, edhe pas zgjedhjeve të vitit 2006, ata e humbën
shansin e tyre, për të vazhduar me këtë politikë vetëm si rezultat i disa konflikteve të
brendshme në mes tyre4.
Qëndrimet e kreut të ri nga viti 2006 – SMER – ndaj qytetarëve dhe përfshirja e tyre,
janë çështje krejtësisht të ndryshme. SMER, mbështeti zyrtarisht rolin në rritje të të
gjithë aktorëve në zhvillimin social-ekonomik. Në të vërtetë, SMER, është pothuajse
një parti populiste e mirëfilltë, që ndjek ―zërin qytetar‖ (zërin e zgjedhësve të saj pensionistëve, punonjësve me pagë të ulët, fermerëve) për të rritur popullaritetin e
saj. Rezultati është interesant – me ndryshime social-ekonomike margjinale dhe me
më shumë se 50% të premtimeve zgjedhore të papërmbushura (Zachar, 2008)
mbështetja e publikut për SMER, u rrit nga 29% në gati 50%, në mes të vitit 2008.
3. Sistemi administrativ në Sllovaki dhe zhvillimet e tij
3.1 Paketat e reformës
Shumë ndryshime të rëndësishme të sistemit të administratës publike në Sllovaki u
kryen gjatë fazave të hershme të periudhës së tranzicionit, në shtetin e përbashkët
Çekosllovak. Më të rëndësishmet ishin rivendosja e vetë-qeverisjes së komunave me
nivel të lartë pavarësie, si dhe heqja e sistemit të Komiteteve Kombëtare në 1990-n.
Në pjesën sllovake të Çekosllovakisë u krijuan 38 zyra qarku dhe 121 zyrat nënqarku në administratën shtetërore lokale. Në të njëjtën fazë të reformës, u krijuan
edhe shumë institucione shtetërore të specializuara të administratës lokale (të tilla si
4

Politika e partisë fituese të zgjedhjeve 2006, Smer, është krejtësisht e ndryshme. Krerët e Smer-it
ndjekin "zërin qytetar" për të ruajtur popullaritetin e tyre, gjë që e rriti mbështetjen për Smer nga 29%
në 45% gjatë 100 ditëve të para të qeverisë së re.
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zyra të shkollës, zyra për mbrojtjen e mjedisit, departamentet kundra zjarrit, zyrat e
administratës për kujdesin shëndetësor dhe shumë të tjera). Ky proçes e ndau
administratën publike lokale në shumë struktura të veçanta, relativisht të pavarura,
me karakteristika negative fragmentizimi. Për shkak të gjendjes relativisht të
paqëndrueshme politike në Sllovaki, gjatë viteve 1993 – 1995, aktivitetet e reja të
reformës së administratës Publike, kanë filluar vetëm në vitin 1996 dhe u
karakterizuan kryesisht nga ndryshimet e mëposhtme, strukturore:
• rikthimi në administratën shtetërore lokale të përgjithshme;
• ndryshimi i strukturës territoriale të Sllovakisë;
• fillimi i një proçesi për vendosjen e vetëqeverisjes rajonale.
Këto ndryshime, u reflektuan në dy ligje të rëndësishme, në ligjin nr. 221/1996 ―Mbi
Nën-ndarjen Territoriale dhe Administrative të Republikës Sllovake‖ dhe në ligjin nr.
222/1996 ―Mbi Organizimin e Administratës Shtetërore Lokale‖.
Këto ligje, adresuan çështjen e nën-ndarjes territoriale, duke krijuar kornizën ligjore
për vendosjen e hapësirës ekzekutive, në funksionet e vetëqeverisjes. Komunat, u
përcaktuan si niveli më i lartë në hierarkinë e njësive territoriale, të lidhura llogjikisht
sipas parimit për administrimin e vetëqeverisjes. Ata, përcaktuan gjithashtu nënndarjen administrative të Sllovakisë, në 8 rajone dhe 79 rrethe, duke kufizuar në të
njëjtën kohë, autoritetin e organeve shtetërore në zonat lokale. Me këtë strukture,
Zyrave rajonale dhe atyre të qarkut, të administratës shtetërore, iu dhanë një gamë e
gjerë detyrash. Njësitë e tjera të administratës përfshijnë komunat (dhe qarqet
ushtarake, nëse ato kryejnë përgjegjësitë e administratës shtetërore, sipas ligjeve të
veçanta). Kjo "reformë e 1996-s", në Sllovaki, kishte për qëllim rritjen e efektivitetit
dhe cilësisë së administratës publike si dhe krijimin e një sistemi miqësor e të
përgjegjshëm ndaj konsumatorëve – që t‘u shërbente qytetarëve të saj. Kostot e
reformës ishin shumë më të larta sesa planifikimi, por rezultatet e saj ishin shumë të
kufizuara (Auditimit ústrednej štátnej správy, 2000). Siç shihet nga ky përshkrim i
shkurtër i reformave, strukturat bazë të administratës publike në Sllovaki u krijuan
menjëherë pas 1989-s dhe karakteristikat kryesore të tyre mbetën të njëjta deri në
fund të shekullit të 20-të. Kjo periudhë karakterizohet nga dy karakteristika, në një
farë mase kontradiktore:
a) niveli shumë i lartë i pavarësisë së vetëqeverisjes lokale (komunale), si niveli i
vetëm I vetëqeverisjes në vend,
b) "shteti" masiv, përgjegjës për shumë shërbime publike që kryhen normalisht nga
vetë-qeverisja (të tilla si arsimi fillor dhe i mesëm, kujdesi shëndetësor lokal, etj.).
Qëllimi i autoriteteve rajonale dhe zyrave të qarkut të administratës shtetërore
përpara reformave të decentralizimit, ishte me të vërtetë i madh. Në fund të 1998-ës,
ata kryen administrimin shtetëror në 32 seksione të aktiviteteve. Fuqia ekonomike e
tetë zyrave rajonale, të cilat ishin njësi të veçantë buxhetora, ishte tepër e shtrirë
(Nemec, Bercik dhe Kuklis, 2000). Zyrat rajonale dhe ato të qarkut, ishin
themelueset e disa mijëra organizatave buxhetore dhe gjysmë-buxhetore dhe të
shërbimeve, me më shumë se 135 000 punonjës. Aparati i zyrave rajonale dhe atyre
të qarkut, përfshinin rreth 20 000 të punësuar. Kompetencat e komunave në ushtrimin
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e funksioneve të tyre të vetëqeverisjes, përpara decentralizimit të vitit 2000,
përfshinin kryesisht përgjegjësitë e mëposhtme: Manaxhimin e pasurive së luajtshme
dhe të pasurive të paluajtshme në pronësi të komunës, administrimin e tatimeve dhe
taksave lokale, drejtimin e veprimtarive ekonomike të komunës, krijimin dhe
mbrojtjen e kushteve të shëndetshëm dhe një mënyrë të shëndetshme pune e jetese të
popullsisë së komunës, mbrojtjen e mjedisit dhe krijimin e kushteve për arsim,
kulturë, preferenca artistike, kulturë fizike dhe sport, marrjen dhe aprovimin e
dokumentacionit të planifikimit territorial të zona dhe vendbanimeve, sigurimin e
rendit publik në komunë, transportin publik lokal në qytetet e mëdha (Bratislava,
Kosice, Zilina, Presov, Banska Bystrica), ndërtimin, mirëmbajtjen dhe Manaxhimin e
përbashkët të rrugëve lokale dhe vendeve të parkimit, të hapësirave publike, të
hapësirave të gjelbra publike, ndriçimin publik, tregjet, varrezat, burimet lokale dhe
puset e ujit, rrjetet e furnizimit me ujë, ndërmarrjet e kanalizimit dhe pastrimint të
ujërave në komunat e vogla, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe Manaxhimin e
ndërmarrjeve kulturore e sportive lokale, ndërmarrjeve të kohës së lirë dhe turistike,
shtëpitë e fëmijëve, pjesë të ndërmarrjeve të shërbimit ambulator shëndetësor,
qendrat e shërbimeve bazë sociale (kujdesit ditor), mbështetjen e aktiviteteve në
vijim – arsimit, mbrojtjen e natyrës dhe trashëgimisë, preferencat kulturore dhe
artistike, kulturën fizike dhe sportin, aktivitetet humane, forcat policore bashkiake
dhe shërbimin kundra zjarrit.
Pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 1998, qeveritë e reja Sllovake, rifreskuan
çështjen e reformës së administratës publike, si një nga qëllimet e tyre kryesore.
Jashtë strukturave formale ministrore, u krijua pozicioni i Të Emëruarit të Qeverisë,
për Reformën e Administratës Publike, dhe Viktor Niţnanský, përfaqësues i spektrit
të krahut të djathtë politik, u caktua në këtë pozicion.
Ideja kryesore ishte që decentralizimi, do të zgjidhte të gjitha inefikasitetet (Stratégia
decentralizácie a reformy verejnej správy, 1999). Fillimi i reformës u shty disa here,
për shkak të mungesës së konsensusit politik midis partive politike dhe vetëm
ndërhyrjet e vazhdueshme të kryeministrit Xhurinda, në fillim të 2001-it, i shtynë
proçeset përpara. Pas kësaj, në një kohë të shkurtër (ndoshta shumë të shkurtër), i
gjithë legjislacioni bazë u miratua nga parlamenti (ligje të tilla si Kodi i Shërbimit
Civil, Kodit i Shërbimit Publik, ligji për Krijimin e Autoriteteve Territoriale dhe një
tjetër për Zgjedhjen e Autoritetet Territoriale në Korrik; një ligj mbi Transferimin e
Kompetencave të Shtetit drejt Vetë-qeverisjes Rajonale në Shtator; ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për Bashkitë dhe një tjetër mbi Pronën Bashkiake, si dhe të ligjit
mbi Pronën e Autoritetit Territorial, ndryshimin e Ligjit për Rregullat Buxhetore, dhe
një ligj i ri mbi Kontrollin dhe Auditimin Financiar, të gjitha në tetor). Ligji i
rëndësishëm për Transferimin e Kompetencave, përcaktoi tërësinë e kompetencave
që do të transferoheshin në vitet 2001 dhe 2002, tek autoritetet rajonale dhe lokale, të
tilla si komunikimi rrugor, Manaxhimi i ujit, kujdesi social, mbrojtja e mjedisit,
arsimi fillor, kultura fizike, teatri, kujdesi shëndetësor (kujdesi primar dhe ai
ambulator i specializuar), zhvillimi rajonal dhe turizmi. Vetqeverisja rajonale e u bë
përgjegjëse për kompetencat në fushat e komunikimit rrugor, hekurudhat, transportin
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rrugor, mbrojtjen civile, kujdesin social, planifikimin e territorit, arsimin e mesëm,
kulturën fizike, teatrot, muzeumet, galeritë, kulturën lokale, bibliotekat, kujdesin
shëndetësor (poliklinikat dhe spitalet lokale dhe rajonale), farmacitë, zhvillimin
rajonal si dhe turizmin. Një grup i madh i këtyre kompetencave u shkëputën nga
përgjegjësia e drejpërdrejtë e ministrive (spitalet, arsimi, etj). Reforma transferoi një
sasi të madhe të përgjegjësive drejt vetë-qeverisjeve lokale dhe rajonale, por futi
elemente të tjera thelbësore të decentralizimit, kryesisht decentralizimin e vërtetë
fiskal (përgjegjësitë e reja u financuan nga grantet dhe nga të ardhurat e veta të
vetqeverisjes lokale). Për të vazhduar, u miratua nga qeveria kombëtare "Projekti i
decentralizimit të mëtejshëm të administratës publike në vitet 2003-2006", duke u
përqëndruar në dy aspekte kryesore:
a) Decentralizimin fiskal.
b) Ndryshimet e administratës shtetërore territoriale (ku përfshihej një ndryshim nga
administrata
e përgjithshme shtetërore në atë të specializuar).
Legjislacioni i ri, u miratua dhe u zbatua në 2003-in dhe kryesisht në 2004-ën, duke
krijuar një administratë publike dhe sistem financash publike shumë të
decentralizuar. Zyrat e administratës shtetërore të qarkut, u shfuqizuan dhe sistemi i
administratës shtetërore locale, u zvogëlua dhe u konvertua nga zyrat e përgjithshme
(përgjegjëse për të gjitha kompetencat) në zyra të specializuara (të tilla si zyrat e
shkollës, zyrat e mbrojtjes sociale, etj). U krijua një sistem i ri fiskal i decentralizuar,
ku një pjesë e madhe e të ardhurave të vetëqeverisjes vinte nga të ardhurat e veta
(duke përfshirë edhe taksat e përbashkëta); megjithatë, mungonin ende disa
mekanizma ekuilibruese.
3.2 Proçeset e zbatimit dhe statusi i arritur
Siç është shpjeguar tashmë, reformat e qarta dhe sistematike të administrimit public,
nuk kanë qenë pjesë e axhendës së reformave të ndonjëres prej qeverive Sllovake.
OECD-ja (OECD, 2005), i përcakton masat e mëposhtme, si më të rëndësishmet që
duhet të ndërmerren për modernizimin:
rritjen e transparencës, përgjegjshmërisë dhe aksesit të administratës publike,
matja e Manaxhimi i performancës,
futja e metodave të reja të kontabilitetit dhe auditimit,
decentralizimi, restrukturimi dhe ri-shpërndarjen e funksioneve shtetërore,
motivimi i nëpunësve civilë/publikë,
futja e mekanizmave të tregut.
Disa prej tyre ishin adresuar në mënyrë të plotë, ndërsa të tjera ende janë margjinale
në axhendë. Më poshtë po përshkruajmë atë që është zbatuar tashmë.
Reforma e Manaxhimit financiar
Nga pikëpamja e buxhetit kombëtar, reforma mund të vlerësohet si pozitive. Gjatë
viteve 2000 – 2004, u zbatua një program afatmesëm për ecurinë buxhetore, duke
respektuar prirjet dhe standardet moderne. U krijua gjithashtu Thesari i Shtetit, për të
menaxhuar dhe monitoruar të gjitha operacionet financiare të sektorit publik.
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Një ligj modern mbi kontrollin financiar public, u miratua nga Parlamenti, duke futur
kontrollin e ecurisë së efikasitetit dhe ekonomicitetin në fazën paraprake, gjatë
zbatimit dhe në fund të proçesit. Kjo situate, nënkupton se sistemi ka adaptuar
formalisht kërkesat e vëna nga "rregullat moderne ndërkombëtare të lojës" (Allen dhe
Tomassi, 2001). Me këtë, strukturat u përcaktuan; mirëpo, proçeset e vërteta nuk
kanë ndryshuar kaq shpejt. Aspekte lokale të proçeseve të Manaxhimit financiar
publik në Sllovaki, janë më pak optimiste. Disa aspekte janë përmirësuar, por mbeten
boshllëqe shumë të rëndësishme që nuk janë adresuar në mënyrë efektive nga
reformat. Një prej mangësive të tilla është cilësia e vërtetë e auditimit financiar në
nivel lokal. Para 2007-ës, Kontrolli i Lartë i Zyrës së Republikës Sllovake
(www.control.gov.sk), nuk kishte të drejtë të auditonte burimet e pavarura të
vetëqeverisjes dhe niveli i vetëm i auditimit mbi vetëqeverisjen ishte sistemi
brendshëm i kontrollit financiar i themeluar nga vetqeverisja lokale. Megjithatë, në
realitet, dhe veçanërisht në nivelin bashkiak, parimet kryesore të kontrollit nuk janë
të garantuara automatikisht, domethënë pavarësia dhe profesionalizmi. Në realitet,
është shumë e vështirë për "Kontrollorin Kryesor" dhe stafin e tij të jetë i pavarur dhe
të kryejë një punë me të vërtetë efektive. Në një masë të madhe, ai është i emëruar
politik, pasi partite që përfaqësohen në parlamentet komunale dhe rajonale, mund të
preferojnë besnikëri ndaj meritave profesionale. Aty, dominon auditimi i ndershëm,
dhe auditimi i ecurisë paraprake dhe në fund të proçesit është shumë i rrallë. Disa
ndryshime mund të ndodhin në të ardhmen e afërt, duke qenë se ligji mbi kontrollin
financiar të drejtpërdrejtë siguron që do të realizohet kontrolli nga të tretë.
Krahasuar me progresin e kufizuar në fushën e auditimit, sistemi i kontabilitetit është
duke u përmirësuar. Për shembull, që nga viti 2002, nuk ka pasur dallim kryesor
midis kontabilitetit tregtar dhe atij të vetë-qeverisjes (u shfuqizuar kontabiliteti i
bazuar në para për të dy nivelet e vetë-qeverisjes). Bashkitë dhe rajonet vetëqeverisëse nuk kanë ndonjë përjashtim të veçantë nga legjislacioni i kontabilitetit;
megjithatë ligji dhe rregullat përcaktojnë udhëzime të veçanta për zbatimin e
kontabilitetit në këtë nivel.
Që nga viti 2005, shumica e buxheteve publike përgatiten çdo vit dhe për periudhën
afatmesme përgatiten bazuar në paranë fizike, duke bërë diferencimin midis
shpenzimeve kapitaleve dhe atyre aktuale. Burimet shpërndahen sipas programeve,
çka mund të kufizojë në të ardhmen (nisur nga konkurenca transparente për burimet)
ndikimet negative të alokimit subjektiv dhe historik, të lidhura në mënyrë të dukshme
me hapësira të mëdha për korrupsion. Nga viti 2007, kontabiliteti i akumuluar do të
futet edhe në nivelin e vetë-qeverisjes. Buxhetimi i qendrave të kostos nuk ekziston
në shumicën e organizatave publike, pavarësisht nga fakti se eksperimenti i parë i
këtij lloji është është kryer tashmë nga Ministria e Punëve të Brendshme në vitin
1999 në një pjesë të vogël të zyrave të rretheve të përzgjedhura. Pas zgjerimit të saj
në të gjithë territorin, pati rezistencë të madhe nga shumë zyra. Që në fillim të vitit
2002, disa zyra u përpoq ta hiqnin sistemin; Ministria ishte në gjendje të mbante edhe
për një vit, por pas kësaj, projekti u pezullua përkohësisht.
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Manaxhimi i Burimeve Njerëzore Ligji për Shërbimin Civil dhe Ligji për Shërbimin
Publik, janë miratuar si pjesë e paketës së reformës 2001 – 2002. Si pasojë, u krijua
Zyra e Shërbimit Civil, por ajo u mbyll në 2006-ën (përpara zgjedhjeve). Në teori,
këto ligje pritej të rritnin motivimin e punonjësve të shërbimit publik, edhe për shkak
të sistemit të vlerësimit të performances, përfshirë qartazi në Ligjin për Shërbimin
Civil. Megjithatë, për shkak të mungesës së fondeve, rroga normale e shërbyesit
civil, është bazuar kryesisht mbi një shumë fikse (llogaritur në bazë të pozitës dhe
kohëzgjatjes së shërbimit) dhe rritjeve pas vlerësimit të performancës, të cilat në
shumicën e rasteve janë margjinale (zakonisht nën 10% e të ardhurave totale, neto).
Sistemi i vlerësimit të performances, të nëpunësve civilë në Sllovaki, është i bazuar
në pjesë të ndryshme të ligjit të shërbimit civil dhe detajet e tij janë zhvilluar nga
direktivat konkrete të Zyrës së Shërbimit Civil. Tre janë kriteret kryesore që janë
përdorur, si më poshtë:
1. Përmbushja e urdhrave me shkrim të mbikëqyrësit.
a) Niveli i përmbushjes së urdhrave.
b) Niveli i kualifikimeve dhe përdorimin i tyre, në përmbushjen e urdhërave.

2. Performanca e përgjithshme dhe përfitimi i zyrës, nga pikëpamja e mënyrës,
afatit dhe iniciativës personale.
a)

Përmbushja e detyrave në cilësinë e duhur, shkalla e përmbushjes dhe respektimi i
afatit.
b) Iniciativa personale e nëpunësit civil për kryerjen e punëve.
c) Progresi individual.

3. Respektimi i disiplinës së shërbimit civil dhe kodit etik.
a) Niveli i respektimit të disiplinës së shërbimit civil.
b) Niveli i respektimit të Kodit të Etikës për nëpunësit civilë.

Megjithatë, në realitet kjo nuk është gjithmonë aq rozë. Ka shumë probleme të
përfshira në këtë proces, të tilla si:
kriteret janë shumë të paqarta dhe shumë prej tyre janë të vështira për t‘u vlerësuar,
kriteret vlerësohen nga eprori në mënyrë subjektive dhe vendimi përfundimtar
(vlerësimi i nivelit të performancës) është pak a shumë një vendim individual i një
personi që mund të jetë i njëanshëm.

Përvoja e mëparshme me vlerësimin e performancës tregon se sistemi nuk
funksionon në mënyrë efektive. Shpesh faktori kryesor për vlerësimin është
marrëdhënia personale midis mbikëqyrësit dhe nëpunësit civil – media ka raportuar
shpesh dhënien shtesave të mëdha për nëpunësve civilë kryesorë nëpër ministri,
madje edhe në rastet kur qëllimet dhe objektivat bazë nuk janë arritur (të dyja nën
kabinetet e Xhurinda-s dhe Fico-s). Vlerësimi i ekzekutimit, nuk u bë mjet për
përzgjedhjen e administratorëve më të mirë dhe për rritjen e efiçencës, efektivitetit
dhe të ekonomicitetit.
Ndryshimet organizative - decentralizimi, ristrukturimi dhe rishpërndarja Siç u tha,
decentralizimi, ristrukturimi dhe rishpërndarja ishin idetë kryesore të procesit të
reformës 1998-2006. "Stratégia decentralizácie a reformy verejnej správy (1999)"
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rezultoi me cilësi të ulët, mungesë efikasiteti në shkallë të gjerë të sistemit të
administrimit publik dhe propozoi fillimin e një decentralizimi të madh si trajektoren
kryesore për përmirësimin e punës së administratës publike. Supozimi ishte, se
transferimi i përgjegjësive dhe decentralizimi fiskal do përmirësonin automatikisht
dhe rrënjësisht cilësinë e punës së administratës publike në Sllovaki. Megjithatë,
pavarësisht faktit se nuk ka mëdyshje për rëndësinë e decentralizimit, në mos është
mjeti më i rëndësishëm i reformës së administratës publike, decentralizimi nuk është
―ilaçi për të gjitha të këqijat‖. Ai ka të njëjtin karakter si shumica e mekanizmave të
reformave të tjera, por mund të sjellë efektet pozitive dhe negative, në varësi të
kushteve lokale, mjedisit dhe masave të marra. Rreziqet që lidhen me marrjen e
masave jo të duhura të decentralizimit në vendet në tranzicion, janë shumë të larta
dhe shumë artikuj apo raste të botuara e vërtetojnë këtë.
Rritja e transparencës, besueshmërisë dhe aksesit të administratës publike Në
lidhje me transparencën, besueshmërinë dhe aksesin, u realizuan disa masa të
rëndësishme, dhe disa janë ende në pritje të zbatimit. Përsa i përket transparencës,
hapi më i rëndësishëm ishte paketa ligjore për lirinë e informacionit (nga 2001), që e
rriti gradualisht aksesin e qytetarëve në të dhënat publike. Aksesi, është përmirësuar
kryesisht për shkak të vendosjes së e-qeverisë (formë elektronike komunikimi).
Pothuajse të gjitha organet publike (me përjashtim të disa komunave shumë të
vogla), kanë faqet e tyre të internetit. Megjithatë, faqe të tilla kanë një funksion
kryesisht informativ dhe vetëm në disa raste të lejojnë komunikim. Duke qenë se
nënshkrimi elektronik është ende një çështje e hapur (pavarësisht ligjit që është në
fuqi), funksioni i transaksionit të e-qeverisë është përdorur shumë rrallë. Sistemi i
"one-stop-shop" nuk ekziston dhe vetëm disa zyra të administrimit publik kanë
krijuar tashmë "banak" për t'i shërbyer qytetarëve më mirë. Besueshmëria, paraqet
një problem të madh në sistemin e administratës publike sllovake. Asgjë nuk i ndodh
një Ministri, i cili deklaron publikisht (www.pravda.sk) se: "Po, zyrën tonë nuk janë
ndjekur rregullat e prokurimit publik. Ndoshta ne do të paguajmë gjobën e vënë nga
Zyra e Prokurimit Publik; megjithatë për shtetin kjo është vetëm kalim nga njëri xhep
tek tjetri. Por fakti më i rëndësishëm është se ne i kemi autmjetet që na nevojiten‖.
Asgjë nuk i ndodh edhe një drejtori spitali, i cili, në një diskutim mbi problemet e
prokurimit publik në institucionin e tij përgjigjet se: "Jeta e pacientit është shumë më
e rëndësishme se sa Ligji për Prokurimin Publik. Shqetësimi ynë i vetëm është që t‘i
sigurojmë pacientin kujdesin maksimal. Pacientit nuk i intereson prokurimi i
barnave; ai ka nevojë vetëm për ilaçin e tij" (Správy STV, 3. 11. 2004 - www.stv.sk).
Matja e performancës, Manaxhimi i performancës dhe mekanizmave të tjerë të
tregut (MTM) Matja dhe Manaxhimi i performancës u kryen në një mënyrë të
pakoordinuar nga ministritë e ndryshme, brenda fushës së tyre të përgjegjësisë. Në
disa raste, këto sisteme fuksionuan më së miri; në të tjera, ato shfaqën mangësi të
dukshme dhe efektet kishin përhapje të gjerë. Siç u tregua tashmë, rastin më i
diskutueshëm nga pikëpamja e Manaxhimit të performancës është arsimi.
Manaxhimi i performancës në sistemin arsimor Sllovak. Financimi i shkollave fillore
dhe të mesme, është bazuar në Ligjin 597/2003 Z.z. Sipas këtij ligji, të gjitha shkollat
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me "kurrikula shtetërore", kanë të drejta të barabarta për financim publik. Sistemi,
është relativisht i thjeshtë (në bazë të përvojës, për shembull, nga Britania e Madhe).
Treguesi i performancës, është numri i nxënësve dhe shumës së financimit normativ
për llogaritjen e granteve të përcaktuara si çdo vit, nga Ministria e Arsimit (shih
Tabelën 4).
Në kundërshtim me nivelin fillor dhe atë të mesëm, jo të gjitha universitetet në
Sllovaki kanë të drejta të barabarta për grante shtetërore, për çdo student. Veç
universiteteteve shtetërore dhe publike, duhet të sigurohen grante dhe për privatët, të
cilat "mund" të sigurohen (në bazë të një vendimi diskret të ministrisë). Një sistem i
tillë, nuk është transparent dhe nuk siguron barazi për përfituesit. Për t'u përzgjedhur
për marrjen e granteve shtetërore, universiteti duhet të marrë akreditimin e shtetit, në
bazë të një vlerësimi të cilësisë së tij. Si çdo mjet i sektorit publik, proçesi i
akreditimit ka anët e forta dhe të dobëta të tij. Aspektet e mundshme pozitive janë
përfshirja e grupeve të ngjashme, pavarësia relative e AC, ekzistenca e kritereve, etj.
Nga ana tjetër, përfshihen edhe shumë pika kritike, duke e kufizuar efektivitetin e tij
si një mjet kontrolli të rregullave dhe të cilësisë – për shembull shumica e kritereve,
nuk janë shumë transparente dhe mund të interpretohen në mënyra të ndryshme,
qoftë duke e ndihmuar qoftë duke e dëmtuar proçesin. Gjithashtu, është i
diskutueshëm fakti se të gjitha këto kritere janë të sinqerta. Për shembull, në shumë
raste, një profesor 63 vjeçar, mund të japë shumë më pak se një 35 vjeçar me
doktoraturë. "Falë" kësaj, kjo gjë është bërë si mjet luftimesh midis shkollave të reja
në kërkim të financave publike, dhe jo si një instrument pozitiv i politikave publike.
Tabela 4. Normativat financiare për shkollat Sllovaki – 2006
Shkolla
Elementare

Rroga
normative

Ngrohja
Minimale
normative

Ngrohja
Maksimale
normative

Kosto të
Tjera
normative

Totali
minimal i
normativës

Totali
aksimal i
normativës

18 422

2 321

3 249

2 312

23 055

23 983

2 321

3 249

2 453

28 705

29 633

2 321

3 249

4 486

49 482

50 410

2 321

3 249

2 627

35 692

36 620

2 321

3 249

2 480

29 773

30 701

2 321

3 249

2 884

45 997

46 925

2 321

3 249

3 278

61 766

62 694

Shkolla
23 931
gramatikore
Shkolla
gramatikore
42 675
dhe sportive
Shkolla
30 744
profesionale
Shkolla e
24 972
mesme biznesi
Shkolla e
mesme për
40 792
kujdesin
shëndetësor
Shkolla e
mesme për
56 167
artin
Burimi: www.minedu.sk
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Mekanizma të tjera të tregut në sektorin publik Në sektorin publik sllovak u
prezantuan disa MTM të tjera, por në mënyrë të ngjashme me fusha të tjera, në një
mënyrë shumë të pakoordinuar; disa prej tyre si benchmark-u, janë ende duke pritur
shansin e tyre.
Tabela 5. Format e ofrimit të shërbimeve publike lokale të zgjedhura në Sllovaki,
2001
Numri i Bashkive
Punonjës
bashkiakë

Organiz.
Buxhetore
bruto

Organiz.
Buxhetore
neto

Bashki –
Sh.p.k.

Bashki –
shoqëri me
aksione të
përbashkëta

Kontrata
të jashtme

Mbeturina

2

2

7

9

2

20

Varreza
Hapësira të
gjelbra publike
Komunikacionet

13

1

8

2

0

9

15

1

10

5

1

6

12

1

11

6

1

8

1

9

8

0

13

Shërbimi

Ndriçimi publik
13
Burimi: të dhënat që disponojmë

Konkurrenca, kontraktimi, shërbimi i jashtëm, komisionet e përdoruesit dhe
privatizimit janë përdorur në shumë forma, por kryesisht në një mënyrë plotësisht josistematike, pa analizën e duhur paraprake për rezultatet e mundshme dhe ndikimet.
Kështu që, në shumicën e rasteve, përdorimi i MTM nuk e rriti efikasitetin,
efektivitetin dhe ekonomicitetin e sektorit publik. Ky fakt është theksuar në mënyrë
të qartë nga shembulli në vijim për nivelin lokal.
Konkurrenca dhe kontraktimi në ofrimin e shërbimeve publike vendore në Sllovaki
Kjo pjesë është përdorur si një shembull i qartë i situatës ku MTM-të nuk
funksionojnë, ose mund të bëhen kundërproduktive në një kontekst ku karakteristikat
themelore të sundimit të ligjit nuk funksionojnë si duhet. Për të adresuar këtë
problem, do t‘ju prezantojmë disa të dhëna të zgjedhura nga baza jonë e të dhënave
që përshkruajnë aspekte të rëndësishme të kontraktimit.
Të dhënat e marra në 2001-in (Tabela 5), tregojnë qartë se janë përdorur të gjitha
format e mundshme ligjore të marrëveshjeve të shërbimit, dhe kontraktimi i ofruesve
të jashtëm si një zgjidhje shumë e shpeshtë. Në teori, vendimi i komunës për të
kontraktuar duhet të bazohet në një analizë të kujdesshme të të gjitha zgjedhjeve në
dispozicion. Në hulumtimet tona, ne nuk hetuam drejtpërdrejt realitetin e plotë, duke
qenë se e dinim që ky proçes nuk mund të jetë sistematik në rrethanat aktuale dhe u
fokusuam vetëm në proçesin e kontraktimit (Tabela 6).
Të dhënat tregojnë se shumica e Komunave, përdorin kryesisht blerje të
drejtpërdrejta, ose nuk duan të japin informacion lidhur me metodat e prokurimit,
pavarësisht faktit se janë të detyruara ta bëjnë këtë në bazë legjislacionit për lirinë e
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informimit. Në këto kushte, ne nuk insistuam për përgjigjet, duke qenë se mungesa e
përgjigjes është një tregues i mirë i dy problemeve të mundshme: ose komuna nuk
dëshiron të tregojë (duke e ditur se ligji nuk është respektuar), ose nuk mund të
tregojë (kjo përsëri do të thotë se ligji i prokurimit është anashkaluar).
Tabela 6. Metodat e zgjedhjes së shërbimeve të jashtme për disa shërbime publike
lokale (2001)
Numri i bashkive
Mënyra e
prokurimit

Mbeturina

Hapësira
të gjelbra
publike

Ndriçimi
publik

Komunikacioni
lokal

Varrezat

a) tender i hapur

2

1

1

3

1

b) ofertë me çmim
c) tender i
kufizuar
ç) negociata
d) blerje e
drejtpërdrejtë
dh) bashki që nuk
japin informacion

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

2

1

8

1

5

15

6

4

3

1

Numri total
20
Burimi: të dhënat e hulumtimit

8

13

8

9

Kjo situatë është alarmante, dhe nuk është përmirësuar në rastet e mëvonshme.
Përzgjedhja jo-konkurruese dhe jo-transparente, ndikon negativisht në rezultatet e
kontraktimit, duke e bërë këtë mekanizëm të mos japë rezultate pozitive në shumë
raste. Të dhënat mbi shpenzimet e ofrimit të shërbimit sinjalizojnë në mënyrë të qartë
një mundësi të lartë korruptive ose të paktën jo-efektive në sjelljen e komunave.
Tabela 7, paraqet të dhënat e 2004-ës mbi mbledhjen e mbeturinave.
3.3 Metodat e zbatimit dhe pengesat ndaj suksesit të plotë
Reformat e administratës publik në Sllovaki kanë karakterin e tyre të veçanta, të cilat
kanë ndikuar shumë në arritjet e reformës. Në këtë pjesë kemi përmbledhur faktet më
të rëndësishme në lidhje me këtë çështje, shumica e tyre tashmë të përmendura më
lart. Nga pikëpamja e forcave kryesore, të gjitha reformat kryesore (si të 1996-ës
ashtu edhe të 2000-2006-ës) ishin reforma nga lart-poshtë. Vala e fundit e reformës u
përpoq ta fshihte këtë, për shembull nëpërmjet realizimit të takimeve dhe
diskutimeve publike, por të gjitha vendimet u përgatitën në mënyrë të qartë dhe të
paracaktuara nga një grup i vogël elite, bazuar në ideologjinë liberale. Forma e disa
ndryshimeve tregon qartë rrezikun e reformave që u shërbejnë grupeve të vogla të
interesit. Krahasuar me pjesën më të madhe fqinjëve të saj, Sllovakia themeloi një
organ të veçantë për realizimin e reformave kryesore (2000-2006). Ministria e
Brendshme dhe Këshilli ekzistues i Administratës Publike pothuajse u përjashtuan
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plotësisht nga përgatitja dhe realizimi i politikave të reformës (çuditërisht "Këshilli"
nuk ishte shfuqizuar, ndoshta me qëllim fshehjen e ―karakterit elitë" të reformës).
Tabela 7. Shpenzimet për frymë për mbledhjen e mbeturinave sipas madhësisë së
komunës dhe mënyrës së përdorur
Madhësia e kategorisë
Froma e kryer
Të kryera vetë
Organizata buxhetore të veta
Organizata gjysëm-buxhetore të veta
Sh.p.k. të veta
Shoqëri aksionerë të veta
Person privat
Organizatë buxhetore e jashtme
Organizata gjysëm-buxhetore të jashtme
Sh.p.k. të jashtme
Shoqëri aksionerë të jashtme
Sh.p.k. me partnerë
Shoqëri aksionere me partnerë
Shoqata e bashkive
Burimi: Majlingova, 2006

A
164
455
0
0
0
164
130
110
181
229
0
0
82

B
323
0
151
89
181
182
0
192
141
149
117
0
81

C
78
0
398
36
0
0
0
0
140
114
56
0
137

D
0
0
206
209
0
0
0
0
0
117
246
0
34

E
150
0
79
163
0
0
0
0
158
261
190
0
0

F
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
293
353
0

Një rast interesant është edhe dorëheqja e kreut të reformës, Viktor Niţňanský, në
fund të fazës së parë të decentralizimit, kur propozimi i tij për 12 rajone nuk u
miratua nga Parlamenti dhe ri-emërimi e tij gjatë periudhës së dytë zgjedhore të
qeverisë Xhurinda, kur ai u ftua për të përfunduar decentralizimin fiskal. Shumica e
reformave radikale të tregut janë realizuar gjatë periudhës së dytë zgjedhore të
qeverisë Xhurinda 2002-2006. Banka Botërore ka financuar me burime të mëdha për
promovimin e këtyre ndryshimeve, por pa patur sukses. Siç paraqitet edhe nga
sondazhet e opinionit publik, qytetarët nuk e pëlqenin reformën sektoriale, sidomos
reformën e kujdesit shëndetësor dhe atë të politikës sociale më proaktive. Vlerësimi
negativ, nga pikëpamja e teorisë ekonomike, i ndryshimeve të nevojshme, siç është
futja e pagesave të përbashkëta dhe kufizimi i kujdesit shëndetësor, ose lidhja e disa
përfitimeve sociale me aktivitetet e përfituesve tregojnë se qeveria e ka nënvlerësuar
rolin e opinionit publik dhe nuk veproi në mënyrë efektive me shpjegimin e arsyeve
se përse këto ndryshime ishin të pashmangshme dhe pozitive. Shembuj të thjeshtë, të
kuptueshëm për të gjithë, nuk u përdorën për të treguar aspektet pozitive të disa prej
"ndryshimeve të dhimbshme" për të kufizuar "rezistencën" e natyrshme që mund të
vinte.
Deri në çfarë mase dështimi për të shpjeguar nevojën e ndryshimeve përpara
qytetarëve çoi në humbjen e koalicionit Xhurinda në zgjedhjet e vitit 2006 është e
vështirë të vlerësohet. Qytetarët nuk ishin të pakënaqur vetëm nga disa reforma, por
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edhe shumë të pakënaqur edhe me "sjelljen" e koalicionit dhe me luftën e brendshme
të tij (zgjedhjet e 2006-ës u organizuan si zgjedhje të jashtëzakonshme, disa muaj
para afatit, për shkak të ndarjes se koalicionit qeveritar, Kristian Demokratët u
larguan nga aleanca). Në një situatë të tillë, suksesi i Social-Demokratëve Smer, me
premtimin e kthimit të pjesës më të madhe të reformave, nuk ishte surprizë për
shumicën e ekspertëve. A i "vranë" reformat 2002 – 2006-ës iniciatorët e tyre? Nuk
ka përgjigje definitive, por duket se ka disa lidhje midis mënyrës sesi u projektuan
reformat, promovimit të tyre dhe dështimit të qeverisë me papëlqyeshmërinë e tyre
nga publiku, ku në shumë raste dështimet ishin vërtetë të nevojshme.
Barrierat specifike që penguan suksesin e plotë të reformave të
administratimit/Manaxhimit publik në Sllovaki Pavarësisht frymës së ideologjisë
liberale në fazën kryesore të reformës së administratës publike të 1998 – 2006-ës,
ndryshimet e "qeverisjes" ose të "Manaxhimit publik" nuk ishin asnjëherë objektivat
e qarta të reformës. Decentralizimi dhe një jo cilësi më e mirë e qeverisjes ishte
fokusi kryesor i strategjisë së reformës. Në një situatë të tillë, shumë ndryshime të
Manaxhimit publik u realizuan vetëm si rezultat i iniciativave lokale. Këto përpjekjet
nuk u koordinuan apo pasuan nga politikanët dhe burokracia e lartë dhe nuk u
vlerësuan gabimet e bëra. Rezultatet e futjes së mjeteve publike të Manaxhimit janë
shumë të ndryshme. Të paktën në disa raste, u arrit një sukses, si në rastin e
financimit të arsimit fillor dhe të mesëm. Megjithatë, në shumicën e rasteve, duke
qenë se reformat nuk ishin përgatitur, rezultatet dhe ndikimet ishin edhe negative
edhe shumë negative. Një shembull klasik është sistemi i ofrimit të shërbimeve
publike lokale, ku korrupsioni masiv është bërë realitet. Eksperienca nga Sllovakia
thekson se mjetet menaxheriale të përdorura në sistemin e administratës publike në
vendet në tranzicion janë më të rrezikshme në krahasim me vendet me ekonomi dhe
demokraci të stabilizuar. Këto barriera mund të kenë karakter edhe subjektiv edhe
objektiv. Në lidhje me arsyet subjektive, sigurisht, nuk ka përvojë të mjaftueshme në
përgatitjen dhe zbatimin e reformave siç duhet. Lidhur me anën objektive të
problemit, në vijim mund të përmenden:
Tregjet e mundshme konkurruese, në shumë raste, nuk janë ende të zhvilluara
mjaftueshëm, por ato karakterizohen nga struktura dhe sjellje monopoliste apo
oligopoliste. Thënë kjo, është disi optimiste të presësh oferta të mjaftueshme
konkurruese në prokurimin publik. Në këto rrethana, argumentat rreth qendrave
të mundshme të kostos janë shumë më të diskutueshme se sa në vendet e
zhvilluara dhe përdorimi i MTM-ve duhet të vlerësohet me kujdes.
Sistemet aktuale të kontrollit/auditimit të sektorit publik janë kryesisht procedura
kontrolli administrativ të llojit të vjetër. Njerëzit e përfshirë në proçeset e
kontrollit/auditimit të sektorit publik shpesh nuk janë në gjendje të kuptojnë të
gjitha detajet e tij.
Organizatat e sektorit publik kanë ende mënyra të vjetra të skemave të
Manaxhimit financiar, duke krijuar stimuj për të shpenzuar e jo për të kursyer.
Qendrat moderne të kostos dhe Manaxhimi financiar i bazuar në analiza dhe
rezultate janë mëse të rralla, nëse ekzistojnë diku.
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"Cilësia e demokracisë", duke krahasuar vendet e zhvilluara perëndimore me
vendet në tranzicion të EQL-së, kanë ende ndryshim të konsiderueshëm.
Institucionet demokratike nuk mund të zhvilloheshin plotësisht gjatë periudhës së
shkurtër që kanë patur në dispozicion deri më tani vendet e EQL-së. Qytetarët
nuk janë në gjendje, kur shumë prej tyre nuk janë të gatshëm, të ndikojnë në
proçeset politike në vend. Media dhe sektori jo-fitimprurës kanë filluar të
ushtrojnë rolin e tyre vendimtar në mbështetjen e proçeseve demokratike.
Rrethanat konkrete kanë promovuar sjelljen e papërgjegjshme të politikanëve, e
cila është një mënyrë plotësisht efektive dhe e thjeshtë për të maksimizuar
përfitimet individuale (shih të dhënat për korrupsionin), së paku në një
këndvështrim afatshkurtër. Në këtë sistem, qytetari-votues humbet, por në fakt
ata nuk janë vetëm viktima, por edhe bashkëpunëtorë.
Cilësia e legjislacionit dhe gjendja e përgjithshme e "sundimit të ligjit" nuk janë
gjithashtu mbështetëse. Në shumë raste, problemet e vërteta në zbatimin e ligjit u
shkojnë për shtat.
Trajnimi i vazhdueshëm dhe shkëmbimi i informacionit në lidhje me mjetet
menaxhuese në administratën publike është zhdukur.
Konkluzione
Pavarësisht nga ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur dhe që janë përshkruar më
sipër, ne kemi ende nevojë për të theksuar nevojën për modernizimin e mëtejshëm të
Manaxhimit publik dhe qasjet e Manaxhimit të financave publike në Sllovaki, pasi
vetëm decentralizimi nuk mund të zgjidhë të gjitha të metat ekzistuese. Shumë
instrumenta moderne, të zbatuara tashmë me sukses në qeverisjen publike, mungojnë
ende në kuadrin ligjor ose në praktikën e përditshme në vend.
Vlerat dhe praktikat e qeverisjes moderne duhet të zbatohen në praktikën e
përditshme, jo vetëm me deklarata, por edhe nëpërmjet legjislacionit, rregullimit, dhe
në mënyrë të pashmangshme edhe nëpërmjet praktikës së përditshme. Për
Manaxhimin më të mirë të financave publike, lokale, theksi duhet të vendoset në
llogaridhënien dhe efektivitetin.
Mekanizmat, të tilla si programimi buxhetor, shpërndarja sipas formulës dhe
konkurrencës e burimeve, barazia e të gjitha formave të pronësisë që konkurojnë për
të drejtën e ofrimit të shërbimeve publike lokale me rregulla të ndershme e
transparente, kontabiliteti me qendra kostosh në qytetet e mëdha, vlerësimi i
performancës, Manaxhimi i kujdesshëm i performancës, auditimi dhe kontrolli i
bazuar mbi performancën, pavarësia dhe profesionalizmi i auditimit dhe kontrollit,
dhe shumë të tjera, paraqesin një listë të gjatë objektivash për veprim, për të
ardhmen. Megjithatë, kapaciteti i qeverisë së re të Kryeministrit Fico, për të
promovuar ndryshimet e nevojshme, është e diskutueshme.
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Panorama e reformave të Manaxhimit publik: Sllovakia
Data Ndodhi të përgjithshme
Çekosllovakia

1990
• Zgjedhjet e para demokratike.
Slovakia
1. 1. 1993
• Krijimi i vendit, V. Meciar - Kryeministër.
1994

1994
–
1998
1998
1999

2001

Organizimi

Personeli

Financat

• Rivendosja e nivelit të vetëqeverisjes
(bashkitë), Vendimi i Këshillit Kombëtar
369/1990, u krijuan rreht 2800 qeveri
bashkiake, u krijua sistemi i zyrave të
specializuara të administratës shtetërore
(qarqet dhe nën-qarqet).

• Manaxhimi i
personeli plotëisht i
decentralizuar,
shërbimi civil i
pakrijuar ende.

• Hapat e para të
decentralizimit fiskal ,
bashkive u jepen rreth
10% e shpenzimeve të
përgjithshme publike.

• Qeveria e përkohëshme e Kryeministrit Moravcik.
• Hyn në fuqi Ligji No. 221/1996 mbi nën-ndarjen
territoriale dhe administrative të Republikës së
Sllovakisë dhe Ligji No. 222/1996 mbi organizimin
e administratës shtetërore lokale: krijohet sistemi i
• Meciar rikthehet në pozicionin e
zyrave të administratës së përgjithshme shtetërore
Kryeministrit.
(qarqet dhe rajonet).
• Zgjidhet Kryeministri i ri Dzurinda dhe qeveria e
tij me ideologjinë liberale.
• Publikohet ―Strategjia e reformës së administratës
publike‖.
• Aprovohet nga Parlamenti paketa
• Bashkive u jepen përgjegjësi të reja në fushën e
legjislative e reformës bazë (si Kodi i
komunikacionit rrugor, Manaxhimit të ujit, evidencat
Shërbimit Civil – Korrik, Kodi i Shërbimit
e qytetarëve, kujdesit social, mbrojtja e ambjentit,
Publik – Korrik, Ligji mbi Krijimin e
arsimit (shkollat elementare e të ngjashme), kulturës
Autoriteteve Territoriale – Korrik, Ligji mbi
fizike, tetrove, kujdesit shëndetësor (kujdesi primar
Zgjedhjen e Autoriteteve Territoriale –
dhe atij ambulator të specializuar), zhvillimit rajonal
Korrik, Ligji mbi Trasferimin e
dhe turizmit. Vetëqeverisjeve rajonale iu dhanë
Kompetencave Shtetërore drejt Vetëpërgjegjësitë në fushën e komunikacionit rrugor,
qeverisjeve Rajonale dhe Lokale – Shtator,
hekurudhave, transportit rrugor, mbrojtjes civile,
Amendimi i Ligjit mbi Bashkitë – Tetor,
kujdesit social, planifikimit të territorit, arsimit (të

• Vazhdon sistemi i
të decentalizimit të
plotë .

• Krijohen Shërbimi
Civil dhe Zyra e
Shërbimit, punësimi i
centralizuar i të gjithë
punonjësve civilë nga
Zyra.

• Kompetencat e reja
financohen nga
transfertat, jo nga të
ardhurat e veta.
Decentralizimi fiskal i
parealizuar.
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Amendimi i Ligjit mbi Pronat Bashkiake –
Tetor, Ligji mbi Pronat e Autoriteteve
Territoriale – Tetor, Amendimi i Ligjit mbi
Rregullat Buxhetore – Tetor, Ligji mbi
Kontrollin dhe Auditin Financiar – Tetor).

mesëm), kulturës fizike, teatrove, muzeumeve,
galerive, kulturës lokale, bibliotekave, kujdesit
shëndetësor (poliklinkat dhe spitalet lokale e
rajonale), farmacive, zhvillimit rajonal dhe turizmit.
Një numër i madh i këtyre kompetencave u dhanë
nga përgjegjësia e drejpërdrejtë ministeriale (spitalet,
arsimi, etj.).
• Vetë-qeverisjet rajonale bëhen funksionale.

2002
2002

• Miratohet ―Projekti i decentralizimit të mëtejshëm
të administratës publike për 2003–2006‖ .
• Përgjegjësitë e fundit i transferohen vetëqeverisjes. Ndryshimet e sistemit të
administratës shtetërore (shfuqizohen qarqet
dhe ndryshojnë nga administratë shtetërore e
përgjithshme në të specializuar jo të
përqendruar).

2003
–
2004

• Përfundon dhe hyn në
fuqi sistemi i decentral
fiskal, rreth 30% e
shpenzimeve publike iu
alokohet vetëqeverisjeve.

2005
• Shfuqizohet Zyra e
Shërbimit Civil, duke e
lënë ligjin e shërbimit
civil pothuaj të
pandryshuar.

2006
2006
-

• Qeveria e re, e djathtë dhe populiste me
Kryeministër Fico.

• Sulmi mbi operatorët privatë që kryenin
shërbimet publike nga qeveria e re.

• Vendimi i BE (2008)
për hyrjen e Sllovakisë
në Eurozonë nga 2009-ta.

Reformat e Manaxhim publik: Ukraina
Tatyana Malyarenko, Volodymyr Salamatov

1. Forcat Socio-ekonomike: Aspekte të përgjithshme
1.1 Tendencat kryesore të zhvillimit social-ekonomik dhe politikat ekonomike
kombëtare të Ukrainës (1991-2007)
Rruga e Ukrainës drejt ekonomisë së tregut, ka qenë shumë e komplikuar dhe e
dhimbshme. Gjatë 10 viteve të parë të pavarësisë, Ukraina vuajti nga një krizë e
përhershme në ekonomi; PBB-ja reale ra me 54 për qind, gjithashtu ra edhe pabarazia
sociale. Krahasuar me shtetet e tjera ish-sovjetike, Ukraina vuajti rënie më
shkatërruese dhe më drastike të prodhimit industrial. Kjo rënie, mund të krahasohet
vetëm me situatën ekonomike të vendeve me konflikte të brendëshme të armatosura.
Menjëherë pas pavarësisë, në dhjetor 1991, qeveria Ukrainase liberalizoi pjesën më
të madhe të çmimeve dhe ndërtoi një kornizë ligjore për privatizim. Megjithatë,
efekti praktik i reformave të tregut ishte i mjerë, për shkak të rezistencës me bazë të
gjerë brenda qeverisë për të reformuar. Legjislatura, ngadalësoi çdo përpjekje për
reformë duke bërë edhe hapa mbrapa. Gjatë kësaj periudhe, energjitë e reformatorët u
përqendruan në transformimin e institucioneve politike, duke ndikuar kështu në
debate të mprehta rreth një strategji të ndërtimit të shtetit kombëtar. Politika
kombëtare social-ekonomike ishte tejet populiste, duke përfshirë shpenzime publike
dhe sociale në rritje, privilegje të pabazuara, kontroll të çmimeve shtetërore,
subvencione të mëdha dhe kredi për ndërmarrjeve shtetërore që operonin me humbje.
Si rezultat, vendi përjetoi rritje të deficitit buxhetor dhe hiperinflacioni arriti rreth 10
000 për qind. Pa dyshim, trendi negativ në sferën ekonomike çoi në demoralizim dhe
çrregullim të shoqërisë ukrainase.
Në mandatin të tij të parë (1994-1999), Presidenti Kuchman, prezantoi programin e
parë kompleks të zhvillimit social-ekonomik të Ukrainës, duke përfshirë këtu
privatizimin masiv, liberalizimin e çmimeve, liberalizimi i tregtisë dhe futjen e një
monedhë kombëtare (hryvnia). Të gjitha këto masa inkurajuan dhe promovuan
investimet e huaja dhe përmirësuan veprimtarinë sipërmarrëse brenda vendit. Gjatë
mandatit të tij të dytë (1999-2004), Presidenti Kuchma, u zotua të zvogëlojë numrin e
agjencive qeveritare, të modernizojë procesin rregullator, të krijojë një mjedis ligjor
për të inkurajuar sipërmarrësit dhe për të vënë një taksë të përgjithshëm rregullim.
Reformat në fushat politikisht delikate të reformës strukturore dhe të privatizimit të
tokës mbetën prapa. Institucionet e huaja, veçanërisht FMN-ja, kanë inkurajuar
Ukrainën që të shpejtojë ritmin dhe sferën e reformave.
Për sa i përket situatës ekonomike, PBB-ja reale në vitin 2000, tregoi që rritja e fortë
ekonomike prej 6 për qind - norma e parë që nga pavarësia - u nxit nga eksportet dhe

264

Reformat e Manaxhimit Publik në Evropën Qendrore dhe Lindore

prodhimi industrial u rrit me 12.9 për qind 1. Midis periudhës 2000 dhe 2004,
ekonomia ka vazhduar të zgjerohet. Në vitin 2001, PBB-ja reale u rrit me 9 për qind
dhe prodhimi industrial u rrit me mbi 14 për qind. Rritja prej 4.1 për qind në vitin
2002, ishte më e moderuar - pjesërisht reflektim i rritjes së lëkundur në ekonomitë e
zhvilluara. Në vitin 2003, u arrit një rritje e guximshme prej 8.2 për qind, pavarësisht
uljes së tempit të reformave shumë të nevojshme ekonomike. Në vitin 2004, PBB-ja
reale u rrit me 12.4 për qind. Në përgjithësi, gjatë kësaj periudhe, rritja u mbështet
nga kërkesa e fortë e brendshme, inflacion i ulët dhe besim i fortë i konsumatorëve
dhe investitorëve. Vendndodhja e koncentruar e industrive të orientuara drejt
eksporteve në pjesën e territorit të Ukrainës Lindore, privatizimi jo-transparent i
ndërmarrjeve të rëndësishme strategjike në metalurgji, produkte kimike e petrokimike dhe reformat kaotike ekonomike gjatë periudhës 1991-2006, çuan në krijimin
dhe konsolidimin e grupeve të fuqishme rajonale ekonomiko-financiare (GEF) që
vazhdojnë të mbizotërojnë ekonominë e Ukrainës. GEF- të kanë përfaqësim të gjerë
në parlament, qeverinë qendrore dhe në këshillat lokale. Gjatë periudhës 2005-2006,
Ukraina u qeverisë nga dy qeveri të revolucionit portokalli (Kabineti i Kryeministres
Yuliya Timoshenko, nga periudha shkurt-shtator 2005 dhe Kabineti i Yuriy
Ekhanurov, gjatë periudhës shtator 2005 deri në korrik 2006). Ekspertët thonë se të
dy kabinetët bënë gabime, të cila krijuan kushtet afat-gjata për uljen e prodhimit
industrial, rënien e shpejtë të eksporteve të Ukrainë dhe rritjen e inflacionit. Përveç
ndikimit të faktori të gazit natyror rus, gabimet e qeverive qendrore, në politikat
ekonomike kombëtare, janë si vijon:
• Rritja e të ardhurave të popullsisë jo-produktive, si rezultat i politikave populiste
buxhetore. Të ardhurat reale të popullsisë së Ukrainës, u rritën me 28.1 për qind në
vitin 2005, kur PBB-ja reale u rrit me 2.4 për qind dhe produktiviteti i punës u rrit me
1.2 për qind. Rritja më e lartë në paga u vërejt në organizatat qeveritare, kurse sektori
industrial demonstroi papunësi të paprecedent gjatë dhjetë viteve të fundit.2
• Politika e ri-privatizimit. Retorika e ri-privatizimit të 3,000 objekteve industriale, të
shpallura nga kryeministrja Yuliya Timoshenko, krijoi pasiguri për investitorët.
Pasiguria politike, çoi në reduktimin e investimeve dhe uljen e aktivitetit ekonomik.
Investimet, duke përfshirë edhe investimet e huaja direkte si dhe investimet e
buxhetit ranë në 14 për qind, në vitin 2005.
Politikë e paaftë monetare dhe pseudo-luftë kundër oligarkëve. Një ulje në tarifat
doganore mbi importet, një politikë e manipulimit të fondeve, mbivlerësimi artificial
i monedhës kombëtare, hryvnia dhe presion ekonomiko-politik mbi industritë e
orientuar drejt eksportit (qeveria paraqiti politikën e saj si një luftë kundër
oligarkëve), kontribuan në një bilanc negativ të tregtisë së jashtme dhe të një rënie të

1

Kemi përdorur të dhënat statistike nga Situata ekonomike dhe parashikime (Përshkrim I zhvillimeve të
ekonomisë së Ukrainës, 2000–2007) në materialet Analitike të Ministrisë së Ekonomisë së Ukrainës.
www.me.gov.ua.
2
Situata Social-economike në Ukrainë për vitin 2005. Komiteti Shtetëror i Statistikave. The Economist,
janar 2006.
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prodhimit, në industritë e rëndësishme strategjike. Si rezultat, në vitin 2005,
eksportet e Ukrainës u rritën vetëm me 7 për qind (në vitin 2004 - 37.2 për qind).
Në vitin 2005, dinamikat e ekonomisë ukrainase, karakterizohej nga një ngadalësin
konstant i rritjes ekonomike (rritje ra nga 12.4 për qind në vitin 2004, në 2.4 për qind
në vitin në vijim); inflacion në rritje; bilanc negativ në tregtinë e jashtme; investime
në ulje; konsum në rritje të pajisjeve industriale dhe mungesë të një perspektive reale
për rritjen e punësimit. Në vitin 2005, PBB-ja reale u rrit, si pasojë e privatizimit të
"Krivorozstal". Në qoftë se privatizimi i "Krivorozstal" nuk do të kishte ndodhur,
rënia në PBB do të kishte qenë -5 për qind. Tendencat negative u përkeqësuan më tej
nga një kërcim i shpejtë në çmimet e gazit natyror rus. Në bazë të dinamikave të
mësipërme, shumë ekspertë dëshmuan për perspektivën pesimiste të rënies së
konsiderueshme të PBB-së në vitin 2006, por, në fakt, PBB-ja u rrit me 7 për qind.
Faktorët kryesorë, që ndikuan në këtë rritje ishin të lidhura me politikën sistematike
dhe të balancuar ekonomike të qeverisë dhe të koalicionit të ri antikrizë, i cili erdhi
në pushtet pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2006. Drejtimi kryesor i kësaj politike
ishte stabilizimi i ekonomisë pas goditjeve të krizës së periudhës së pasrevolucionit,
si dhe të qetësimit të nervozizmit të investitorëve.
Qeveria e Viktor Janukoviçit, arriti një përmirësim real në marrëdhëniet me Rusinë,
duke zgjidhur kështu problemin më irritues për ekonominë e Ukrainës - çmimin në
rritje të gazit natyror rus. Gjatë vitit 2006 dhe në fillim të vitit 2007, ekonomia
ukrainase, u rikuperua nga tronditjet politike dhe diletantizmi në politikën ekonomike
kombëtare. Në pamje të pare dukej se Ukraina hyri në një fazë të re të rritjes
ekonomike.
1.2 Forcat ekonomike globale
Ekonomia ukrainase, ka varësi të theksuar nga eksportet. Eksportet, arrijnë deri në
rreth 40 për qind të PBB-së, së Ukrainës. Megjithatë, Ukraina gjithashtu ka varësi
nga importi i energjisë, veçanërisht nga gazi natyror, që arrin në rreth 85 për qind të
kërkesës vjetore për energji. Varësia e Ukrainës nga Rusia, për furnizimin me energji
dhe mungesa e reformave të rëndësishme strukturore, e kanë bërë ekonominë e
Ukrainës, të ndjeshme ndaj goditjeve të jashtme. Konkurrueshmëria e industrive të
orientuar drejt eksportit në ekonominë ukrainase, të tilla si industria e metaleve me
ngjyra dhe kimikateve, varet ndjeshëm nga çmimi i gazit rus.
Në vitin 2005, monopolin rus i kontrolluar nga shteti, GASPROM, rriti çmimin e
gazit natyror për Ukrainën. Së bashku me rritjet e çmimit të gazit natyror nga
Turkmenia, çmimi u rrit nga 95 USD/1,000 metra3 në vitin 2005, në 135 USD/1,000
metra3 në vitin 2006 dhe 2007. Ashtu si shumë ekspertë theksojnë, pragu i çmimit
kritik për gazin është 110 USD/1,000 metra3. Kështu, shumë ndërmarrje të metaleve,
produkteve kimike dhe ndërtimit të makinave, u kthyen në jofitim prurëse dhe si
pasojë e pezulluan punën. Problemi i deficitit në rritje të tregtisë së jashtme, u
rënduara akoma më shumë dhe eksportet u rritën më ngadalë se importet (7.9 për
qind kundrejt 21.2 për qind). Një çështje thelbësore, e cila përcakton interesat afatgjatë, jetike, të Ukrainës, është perspektiva dhe kushtet për Ukrainën që t'i bashkohet
OBT-së. Shumë ekspertë besojnë se pranimi në OBT do të mbështesë kryesisht
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industritë e ekonomisë së Ukrainës, të orientuar drejt eksportit, në veçanti, eksportet
e burimeve natyrore. Pranimi në OBT, një herë e mirë do të çimentojë pabarazitë e
brendshme. Në mënyrë që të nxitet zhvillimi kompleks, ekonomik, kërkohen reforma
strukturore dhe institucionale në çdo fushë të ekonominë, administratës publike dhe
sistemit politik.
1.3 Çështje social-demografike
Situata demografike në Ukrainë karakterizohet nga një grumbullim i faktorëve
tensionues, të cilat të kombinuara sëbashku kanë arritur drejt proporcioneve të krizës.
Numri i popullsisë është në rënie, norma e vdekshmërisë së popullësisë në moshë
pune, është në rritje dhe bilanci i migrimit të jashtëm të popullsisë është negativ.
Sipas të dhënave të regjistrimit të vitit 1989, popullsia e Ukrainës, numëronte 51.7
milion banorë. Në fillim të vitit 1993, popullsia arriti nivelin më të lartë të të gjithë
periudhës së pas luftës, në 52.300 milion banorë. Gjatë viteve 1993-2004, popullsia e
Ukrainës, ra nga 52.2 milion në 46.9 million.3 Arsyet për zvogëlimin e popullsisë,
përfshijë uljen e normës së lindshmërisë, rritjen e normës së vdekjes, nivelin e
papërshtatshëm të shëndetit të popullatës, të shoqëruara nga cilësia e ulët dhe qasje të
pamjaftueshme në sistemin e kujdesit shëndetësor në vend, si dhe një rritje e nivelit
të emigrimit ndaj nivelit të imigracionit. Dinamika e treguesve themelor të zhvillimit
social-ekonomik për periudhën 1990-2005, dëshmon për një rënie të mprehtë në
cilësinë e jetës, për shumicën dërrmuese të popullsisë së vendit, më e dukshme ishte
humbja e kursimeve si pasojë e hiperinflacionit të viteve 1991-1993, përhapja e
papunësisë, rënia e të ardhurave (pagave dhe pensioneve) dhe zhvlerësimi i vlerës së
të ardhurave si pasojë e inflacionit. Varfëria dhe mjerimi i madh, u pranua zyrtarisht
vetëm në vitin 2000, në Ukrainë; në atë kohë, 27.8 për qind e popullsisë (13.7 milion
njerëz) u konsiderua se përkisnin në kategorinë e shumë të varfërve, si dhe 14.2 për
qind (pothuajse 7 milionë njerëz), në kategorinë e njerëzve në nevojë – të varfër.
Prandaj, ka arsye për të parashikuar se varfëria, do të jetë një problem kronik dhe i
vazhdueshëm.4 Gjatë 10 viteve të fundit, indeksi i zhvillimi njerëzor, ka qenë
vazhdimisht i ulët: Ukraina zë vendin e 91 midis vendeve anëtarë të OKB-së.5 Në
përgjithësi, dinamikat e zhvillimit social-ekonomik të Ukrainës lejojnë të ndërtohen
bazat e konkluzioneve për ekzistencën e aktivitetit joefikas të autoriteteve në
përgjithësi dhe të pushtetit ekzekutiv në veçanti.
2. Regjimi Politiko-administrati i Ukrainës
2.1 Zhvillimi i Sistemit Shumë-Parti në Ukrainë: Periudha fillestare
Zyrtarisht, sistemi shumë-parti u festua ligjërisht në vitin 1990, pas shfuqizimin e
neneve 6 dhe 7, të Kushtetutës së Bashkimit Sovjetik. Që nga 26 marsi i vitit 2006,
ka pasur 126 parti politike të regjistruara në Ukrainë. Sistemi shumë-partiak,
3

Dinamika e popullsisë së Ukrainës. Qendra e Kievit tw Studimeve Politike dhe Konfliktit.
www.analytic.org.
4
Lyudmila Shangina. Situata demografike në Ukrainë. Lidhjet. 6 Pril 2005.
5
Trofimova N. Dinamika "zero‖ e zhvillimit njerëzor. – Den, 5 maj 2005, f. 6.
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aktualisht po kalon një fazë formimi: ka një numër të madh partish të vogla, të
pazhvilluara dhe jo-bashkëpunuese; pjesa më e madhe e tyre drejtpërdrejt ose
tërthorazi varen nga autoritetet dhe grupet financiare-industriale.
Ekspertët, thonë se mund të dallohen fazat e mëposhtme të zhvillimit: (1) krijimi i
partive të para alternative, politike, në bazë të një lëvizje informale sociale – periudha
1990-1991; (2) legalizimi i partive me ndikimin më të madh, të tilla si Partia
Komuniste e Ukrainës dhe RUKH – periudha 1992-1994; (3) ndarja e parë në
―brandin-in‖ e partive, fillimi i një zhvillimi intensiv, i tendencës së formimit të
partive me mjete administrative, si dhe krijimi i partive të reja - "projekteve politike"
të grupeve ekonomike – periudha 1994-1998; (4) rishpërndarja e spektrit politik
midis partive me ndikimin më të madh, forcimi i "brand-it" të partive dhe
personifikim i partive politike – periudha 1999-2004.6 Siç kanë treguar zgjedhjet e
vitit 2006, partitë ideologjike në Ukrainë, ishin në krizë. Të majtët klasik, ishin duke
―skaduar‖ gradualisht dhe partitë klasike demokrate kombëtare, po kalonin një krizë.
Megjithatë, partitë politike ukrainase kanë rreth 2 milion anëtarë, në total (4-5 për
qind të popullsisë në moshë të rritur në vend). Partia më e madhe në Ukrainë, është
Partia e Rajoneve, me 1 milion anëtarë. Rrjeti i pjesës më të madhe të partive politike
në Ukrainë, nuk është i shtrirë në çdo rajon të vendit me organizata lokale. Fushata
elektorale e vitit 2006, provoi se edhe partitë më të mëdha kanë një mbështetje të
koncentruar, rajonale të votuesve. Kështu, për shembull, Partia e Rajoneve,
mbështetet nga rajonet jug-lindore, Partia Socialiste e Ukrainës, nga rajonet qendrore
dhe partitë në kuadër të "Bllokut Tonë Ukrainas" dhe "Bllokut Yuliya Timoshenko"
mbështeten nga rajonet perëndimore dhe qendrore. Kjo situate, shpjegohet në mënyrë
objektive, p.sh. dallimet dramatike rajonale në shoqërinë ukrainase në lidhje me
programet e partive, drejtuesit, prioritetet dhe qasjet për zgjidhjen e problemeve
social-ekonomike dhe gjeopolitike. Si rezultat, popullsia e Ukrainës duhet të bëjë një
zgjedhje midis dy kurseve politike, diametralisht të kundërta. Përveç kësaj, shumica e
njerëzve janë të predispozuar për të votuar udhëheqësit karizmatik, të cilët çojnë në
krijimin e blloqeve të ―personifikuara‖. Në lidhje me sistemin zgjedhor, në vitin
1997, Parlamenti miratoi Ligjin e Ukrainës "Për Zgjedhjen e Deputetëve të Popullit
të Ukrainës", i cili paraqiti zgjedhjet parlamentare në bazë përzier.
Më 6 prill të vitit 2004, u miratua Ligji i Ukrainës "Mbi zgjedhjet e deputetëve të
Verkhovna Rada7 të Autonomisë së Krimesë, bordeve lokalë dhe zgjedhjeve në
fshatra, distrikte dhe qytete". Sipas këtij ligji, zgjedhjet u kryen në bazë të sistemit
proporcional dhe deputetët e bordit të fshatit dhe të distrikteve, u zgjodhën sipas një
shumice votash, nga shumica relative të zonave me një anëtar të vetëm, që është
sistemi sipas të cilit i gjithë territori i një fshati, është i ndarë. Përveç kësaj,
kandidatët për deputetë të bordit, mund të propozohen nga organizatat e partive
politike, blloqet e tyre elektorale, apo edhe të nominohen vetë. Në vitin 2004,
6

Partitë Politike në Ukrainë në Prag të Zgjedhjeve Parlamentare: Gjendja aktuale dhe Tendencat.
UCEPS Raporti Analitik. Qendra Razumkov. Siguria dhe mbrojtja kombëtare. Nr 12, 2001.
7
Verkhovna Rada (në gjuhën ukrainas: Верховна Рада України) është Parlamenti I Ukrainës.
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Verkhovna Rada, pranoi Ligjin "Për zgjedhjet e deputetëve në Ukrainë", sipas
sistemit proporcional me të vetmen zonë elektorale kombëtare, ku partitë dhe blloqet
zgjedhorel përfaqësojnë listën e vetme të kandidatëve për deputetë. Partitë politikel
ose blloqet e zgjedhjevel duhet të mbledhin paktën 3 për qind të votave kombëtare,
me qëllim që të fitojnë vende në parlament. Ky system, ka për qëllim të arrijë
përfaqësim të forcave politike, në proporcion me rezultatet e mara në vend.
Megjithatë, ligji i ri zgjedhor, së bashku me reformën kushtetuese, rritën stimujt e
bizneseve për t‘u angazhuar në politikë. Specifikat e organizimit të fuqisë shtetërore
në Ukrainë, kushtëzojnë ndikimin e dobët të partive politike në hartimin dhe
zbatimin e politikave shtetërore nga organet ekzekutive. Një ndikim i tillë, zakonisht
ushtrohet në formën e marrëveshjeve kolektive dhe individuale, midis fraksioneve
parlamentare dhe Presidentit të Ukrainës, i cili bën propozimet personale.
Gjatë periudhës së formimit të qeverisë së parë revolucionare (shkurt 2005) dhe
miratimit të Yuliya Timoshenkos si kryeministre, u formua një prototip e qeverisëkoalicion, nga fituesit e revolucionit portokalli. Megjithatë, politika e kësaj qeverie,
mori mbështetjen e shumicës, që formohej nga fraksionet parlamentare. Si rezultat,
konflikti brenda trekëndëshit "Verkhovna Rada - Pushtet qendror - President i
Ukrainës", doli në fushë të hapur. Së pari, skandalet e korrupsionit në ekipin
Portokalli, që nga shtatori i vitit 2005 dhe shkarkimi i Yuliya Timoshenkos dhe
ministrave nga partia e saj, shfaqën mungesën e instrumenteve ideologjike dhe
rregullimet institucionale për ekzistencën e një koalicioni. Që nga 1 janari i vitit
2006, kur reforma kushtetuese hyri në fuqi, Verkhovna Rada, duke përdorur fuqinë e
saj të fortë, shpërndau tri herë në një muaj qeverinë.
2.2 Zgjedhjet e vitit 2006
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Ukrainës 67.55 për qind e votuesve të
regjistruar morën pjesë në zgjedhjet e viti 2006. Sipas rezultateve zyrtare, 45 parti
politike morrën pjesë në zgjedhje, por vetëm 5 parti dhe blloqe zgjedhore kaluar
pragun e kërkuar elektoral prej 3 për qind. Partia e Rajoneve morri 32.14 për qind,
Blloku Yuliya Timoshenko morri 22.29 për qind, Blloku Ukraina Jonë (blloku i
Viktor Jushçenkos) morri 13.95 për qind, Partia Socialiste e Ukrainës mori 5.69 për
qind dhe Partia Komuniste e Ukrainës mori 3.66 për qind. Mbi 22 për qind e
votuesve mbështeten kandidatët e vegjël dhe për këtë arsye, ata nuk mund të
paraqiteshin në parlament, për shkak të metodës zgjedhore të përdorur.
Zgjedhjet në vitin 2006 treguan një ndarje rrënjësore të Ukrainës midis në
Portokallisë Perëndimore dhe Bardhë-e-Blusë Lindore. Siç u shpreh gjatë periudhës
së revolucionit portokalli dhe pas periudhën së revolucionit, tensionet sociale dhe
konfliktet politike ndikuan procesin e formimit të koalicioneve parlamentare.
Paaftësia e zgjatur e Verkhovna Rada-s, për të krijuar një koalicion pas zgjedhjeve
parlamentare, ishte shkaku i krizës parlamentare të prill-gushtit 2006.
Mund të mendohet se koalicioni Portokalli (Blloku Yuliya Timoshenko, Blloku
Ukraina Jonë dhe Partia Socialiste), është një vazhdim logjik e revolucionit
portokalli. Presidenti Viktor Yushchenko, mbështeti krijimin e një koalicioni me këtë
përbërje, por konfliktet e vazhdueshme, skandalet, akuzat reciproke dhe shantazhet e
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shtynë momentin e nënshkrimit të marrëveshjes së koalicionit. Ata njoftuan krijimin
e koalicionit Portokalli më 22 qershor 2006. Partia e Rajoneve dhe Partia Komuniste
e Ukrainës, kishin për qëllim që të formonin një opozitë parlamentare dhe deputetët e
tyre, bllokuan krijimin e Verkhovna Rada-s. Në të njëjtën kohë, këshillat rajonale në
Ukrainën Lindore, të formuara me një shumicë nga Partia e Rajoneve dhe partitë e
majta, miratuan një mocion mosbesimi, për krerët e administratave rajonale të
emëruar nga Presidenti. Këshillat rajonale dhe komunat, morën vendimin që të
njohin gjuhën ruse, si gjuhë rajonale në territoret e Ukrainës së Lindjes dhe disa prej
tyre deklaruan territoret e tyre si "territoreve të lira nga NATO-ja". Për më tepër, me
qëllim që të protestonin kundër politikës së jashtme të Presidentit, banorët e Krimesë
dhe "trupa të organizuar të rezistencës civile", bllokuan forcat amerikane, të cilët
kishin arritur në gadishull për të marrë pjesë në stërvitje ushtarake.
Më 6 korrik 2006, si rezultat i një konflikti mbi një çështje nominim, koalicioni
Portokalli u shpërnda. Më 7 korrik 2006, Partia e Rajoneve, Partia Komuniste dhe
Partia Socialiste nënshkruan një marrëveshje të re koalicioni dhe njoftuan krijimin e
një koalicioni Antikrizë. Vendimi i parë i koalicionit Antikrizë ishte emërimi i Viktor
Janukoviç, si kryeministër. Në fakt, koalicioni Antikrizë, i Kryeministrit dhe
shumicës parlamentare, ishin në opozitë me Presidentin dhe partinë e tij, që kur
besimi i publikut për të, filloi të binte në mënyrë dramatike. Bashkimi Universal i
Unitetit Kombëtar (3 gusht 2006), ishte rezultat i kompromisit, i cili megjithatë
shkaktoi një diskutim të madh publik, për politikën e brendshme dhe të jashtme të
Ukrainës. Mosmarrëveshjeve ideologjike qëndronin për statusin e gjuhës ruse në
Ukrainë, anëtarësimin e mundshëm të Ukrainës në NATO dhe në pjesëmarrjen e
Ukrainës në Zonën e Përbashkët Ekonomike me Rusinë, Kazakistanin dhe
Bjellorusinë.
Së fundi, bashkimi Universal, përmban të gjitha deklaratat e mësipërme, me
redaktimet e Viktor Janukoviçit, të tilla si (1) Gjuha ukrainase është gjuha e shtetit,
por jo domosdoshmërisht e vetmja, (2) çështja e anëtarësimit të Ukrainës në NATO
mund të përgjigjet vetëm pas një referendumi, (3) Ukraina do të jetë anëtare e Zonës
së Përbashkët Ekonomike. Përpara votimit për Viktor Janukoviçin, Verkhovna Rada,
formoi Gjykatën Kushtetuese. Gjykata, ishte një nga çështjet e presidenti Jushçenko.
Ai shpresonte se Gjykata Kushtetuese, do të shfuqizonte reformën kushtetuese.
Megjithatë, shumica parlamentare, miratoi një ligj të veçantë që e ndalonte Gjykatën
Kushtetuese të rishikonte këtë reformë.
2.3 Reforma kushtetuese e periudhës 2004-2006
Reforma kushtetuese e periudhës 2004-2006, përfaqësohet ligjërisht nga Ligji i
Ukrainës nr 2222 - IV "Për paraqitjen e ndryshimeve në Kushtetutën e Ukrainës",
efektive nga data 8.12.2004. Drafti i këtij ligji, shkoi paralel edhe me ekspertizën e
Gjykatës Kushtetuese të Ukrainës, në mënyrë që të miratohej nga Parlamenti.
Deklaratat kryesore të reformës kushtetuese janë si më poshtë:
1. Zgjerimi i sferës së ndikimit të Verkhovna Radas dhe forcimin e pushtetit të tij,
2. Kufizimi i kompetencave të Presidentit,
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Zbatimi i sistemit zgjedhor proporcional, për nivelin e ligjeve kushtetuese dhe të
zakonshëm, forcimi i partive politike dhe rritja e ndikimit të tyre në procesin
politik.

Reforma kushtetuese, mendohej se do të transformonte Ukrainën në një sistem
parlamentar. Përpara kësaj reforme kushtetuese, parimet e formimit të qeverisë nuk
lejonin që zyrtarët e qeverisë që ishin edhe anëtarë të partisë, të përgjigjeshin para
partisë së tyre për kryerjen e direktivave të partisë. Presidenti i emëronte personalisht
nëpunësit publik dhe për këtë arsye, ata raportonin drejtëpërdrejtë tek ai. Gjithashtu,
Kryeministri emërohej nga Presidenti, ndonëse me miratimin e Parlamentit.
Fraksionet në Verkhovna Rada, mund të mbështesin ose refuzojnë kanditaturën e
Kryeministrit, por ata nuk janë përgjegjës për politikën e kabinetit. Me reformën
kushtetuese, shumica parlamentare zgjedh Kryeministrin. Ai më pas, emëron pjesën
më të madhe të anëtarëve të qeverisë, të cilët duhet të miratohen nga Parlamenti.
Presidenti mund të propozojë Ministrat e Mbrojtjes dhe të Punëve të Jashtme, të cilët
parlamenti mund ti miratojë dhe mund ti shkarkojë. Në përgjithësi, skema e re
kushtetuese, është relativisht e thjeshtë. Presidenti formulon dhe koordinon politikën
e jashtme, të mbrojtjes dhe të sigurisë së brendshme. Kabineti i Ministrave dhe
Këshilli i Sigurimit dhe Mbrojtjes merret me çështje të tjera, kryesisht socioekonomike, duke e vënë varësinë e disa ministrave nën Presidentin e Ukrainës,
ndërsa të tjerët nën Verkhovna Radas dhe kryeministri i Ukrainës drejton një ndarje
të pushtetit mes këtyre aktorëve. Disa ekspertë thonë se forcimi i pushtetit të
këshillave rajonale dhe lokale, dhe dobësimi i ndikimit të Presidentit në rajone,
stimulon tendencat centrifugale në Ukrainën Lindore dhe nxit elitat rajonale drejt
federalizmit, duke lejuar partitë politike pro-ruse të ndryshojnë vektorin Euro-atlantik
të politikës së jashtme të ndjekur nga Presidenti. Megjithatë, Presidenti, ende ka disa
autoritete të rëndësishme. Ai, është në gjendje të emërojë dhe të inicojë shkarkimin e
Prokurorit të Përgjithshëm, Kreut të SBU-së (shërbimit të sigurisë), Kreut të Bankës
Kombëtare dhe atij të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe pse është Parlamenti që
duhet ti konfirmojë këto propozime. Më e rëndësishmja, Presidenti, vazhdon të
mbajë të drejtën të emërojë të gjithë guvernatorët rajonal, edhe pse këshillat rajonale
kanë të drejtë t‘i refuzojnë ata. Ai, është në gjendje që të shpërndajë parlamentin në
raste të caktuara dhe mban të drejtën të iniciojë legjislacionin dhe të shkarkojë
qeverinë. Por, në praktikë, ministrat dhe guvernatorët rajonal, varen në mënyrë të
konsiderueshme nga Kryeministrit. Duke qenë të emëruar nga Presidenti,
guvernatorët rajonal, janë përgjegjës ndaj Kryeministrit.
Me reformën kushtetuese, Ukraina, niset nga një sistem me presidencë të fortë, tipike
në vendet ish-sovjetike, për të lëvizur më pranë modelit (parlamentar) Evropian. Në
periudhën afatgjatë, kjo mund të jetë vërtetë më e përshtatshme për shoqërinë e
Ukrainës që është e diversifikuar në aspektin rajonal dhe gjuhësor dhe mund të
zvogëlojë tensionet e brendshme Lindje-Perëndim.
Në lidhje me besimin publik në institucionet dhe aktorët kryesor politik, në vitin që
pasoi Revolucionin Portokalli, niveli i besimit të publikut në ekipin Portokalli nuk
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tejkalonte 10 për qind (në 2007, qëndrimi i përgjithshëm pozitiv për Viktor
Yushchenko ishte rreth 16 për qind dhe qëndrim negativ ishte 53 për qind). Pas
entuziazmit të madh publik dhe shpresave për reforma demokratike që u
demonstruan gjatë revolucionit, zhgënjimi i shoqërisë ishte i madh. Shumica e
banorëve mendojnë se reformat janë zhvilluar në mënyrë të gabuar. Asnjë nga
përfaqësuesit e lartë të elitës politike, nuk mbështetet nga shumica e qytetarëve.
Politikani më popullor është Viktor Janukoviç. Ekspertët shpjegojnë këtë nivel të
qëndrueshëm të besimit për z. Janukoviç dhe qeverinë e tij të bazuara në zbatimin e
politikës së qeverisë në përputhje me pritjet e votuesve. Nga ana tjetër, besimin
publik për Viktor Jushçenkon ka ardhur duke rënë.
3. Elita politike e Ukrainës dhe reforma e manaxhimit publik
Elita politik aktuale e Ukrainës, përbëhet nga disa segmente të ndryshme. Segmenti i
parë mbulon ish-përfaqësuesit e nomenklaturës Sovjetike; ata mendohet të zënë rreth
73 për qind. Segmenti i dytë përfshin ‗elitën e re ekonomike‘. Këto dy grupe elitash
bashkëpunojnë në mënyrë efektive, për të arritur qëllimin e tyre të përbashkët, thelbi
i të cilit është që të mbrojnë interesat e tyre personale dhe ta kthejnë pushtetin në
pronë. Një tjetër tipar i veçantë i regjimit politik të Ukrainës, është ndikimi i elitave
rajonale në proceset kryesore politike. Midis grupeve të elitës rajonale, grupi
ekonomik dhe politik Donetsk, është më i konsoliduari dhe i fuqishmi. Në krahasim
me territoret e tjera, rajoni Donetsk, ka lëvizur shumë drejt mënyrave të reja të
rajonalizimit, duke përfshirë edhe ekzistencën e një elite të fuqishëm rajonale,
lëvizjet rajonale dhe krijimin e rrjeteve, vetëvendosjen rajonale, integritet e
brendshma socio-ekonomike dhe forma të reja të zhvillimit të partneritetit lokal. Në
parim, kjo lëvizje drejt rajonalizimit, ishte konceptualisht në kundërshtim me
strategjinë e përgjithshme të presidentit Viktor Yushchenko, i cili mbështet unitetin e
ngurtë, brenda idesë së ukrainës kombëtare.
Duhen theksuar dy karakteristika të tjera, të veçanta, të këtij lloj "rajonalizimi të ri".
Së pari, mbizotërojnë rrjetet joformale, metodat dhe marrëveshjet ndërmjet
sipërmarrësve, pushtetit vendor, deputetëve, përfaqësuesve të komunitetit dhe
aktorëve të tjerë. Së dyti, është normal përdorimi i burimeve të ekonomisë së zezë,
për financimin e programit social. Në Donetsk, është praktikë e përhapur ndarja e
fitimeve nga aktivitetet joformale midis grupeve të ndryshme sociale. Në këtë
mënyrë, ata pajtojnë banorët e rajonit me ekzistencën e ekonomisë joformale dhe
ashtu si tregojnë anketimet e opinionit, mbështesin pikëpamjet e tyre dhe justifikojnë
korrupsionin. Në analizën e fundit, duket qartë se Ukraina ishte duke shkuar drejt
federalizmit dhe se elitat rajonale janë bërë një faktor vendimtar në regjimin politik.
Gjatë periudhës 1997-2005, grupet kryesore të elitës politike të Ukrainës
demonstruar qartë interesin e tyre në reformat e manaxhimit publik. Grupi i parë,
përbëhej nga Presidenti i Ukrainës, Leonid Kuchma dhe ekipi i tij personal. Duke
zotëruar pushtet të fortë, Presidenti i Ukrainës dhe Administrata e Presidentit, kapën
momentin për të filluar reformën e administratës publike. Motivi kryesor i Leonid
Kuchma, për të ngritur të gjitha valët e reformës administrative (1997, 1999 dhe
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2003) kishin të bënin me maksimizimi e pushtetit dhe ndikimit të tij. Për shkak të
skandaleve të shumta, popullariteti i tij u ul në mënyrë drastike, në vitin 2000. Në
këtë kohë, burokracitë rajonale dhe elitat ekonomike rajonale u bënë përkrahësit
kryesore të regjimit të tij. Strategjia e "konkurrencës së menaxhuar midis grupeve të
elitës rajonale", të realizuara nga Leonid Kuchma midis viteve 2000 dhe 2004, e lejoi
atë të stimulonte besnikërinë e elitës në këmbim të një spektëri të gjerë të
privilegjesh. Në përgjithësi, edhe pse presidenti Leonid Kuchma demonstroi vullnet
politik për të rritur efektivitetin e funksionimit të sektorit publik, seritë e krizave
politike dhe skandalet e detyruan atë të ndryshonte prioritetet dhe të konsideronte
reformat e manaxhimit publik si qëllime të rëndësisë së dytë.
Viktor Jushçenko, pasi kishte projektuar fushatën e tij të presidenciale, e përqëndroi
programin e tij në reformave radikale demokratike, ku përfshiheshin reforma
administrative-territoriale, qeverisja lokale dhe reformat gjyqësore. Duhet të
theksohet se duke qenë kreu i opozitës parlamentare, Viktor Jushçenko dhe grupi i tij
"Ukraina jonë", iniciuan diskutime të gjera publike mbi çështjet e reformës
administrative dhe ndikuan në politikën e qeverisë qendrore.
Lidhur me platformat e partisë mbi manaxhimin publik, pjesa më e madhe e partive
konsideronin të domosdoshme reformat e manaxhimit publik në Ukrainë, theksonin
vlerat e transparencës në luftën kundër korrupsionit, si dhe mbylljen e hendekut
midis aparatit shtetëror dhe nevojave të qytetarëve të zakonshëm. Megjithatë, asnjë
parti politike nuk kshte përpunuar një plan të detajuar strategjik për kryerjen e
reformës së manaxhimit publik. Qendra e Analizave Politike dhe ajo Bogdan Gal,
kanë analizuar programet e partive politike dhe liderëve politikë që morrën pjesë në
fushatën elektorale të vitit 2006. Në përputhje me këtë analizë, ka tre shtyllat (tre
tema kryesore) të programeve: reforma në drejtësi, reforma administrative dhe
reforma e qeverisjes lokale. Partitë kryesore, propozuan që reformat të zbatoheshin
në këtë mënyrë:
Partia e Rajoneve: në përgjithësi, zhvillim të vetëqeverisjes lokale; ndryshime në
sistemin territorial të Ukrainës drejt federalizmit, decentralizimit të pushtetit, futjes
së guvernatorëve të zgjedhur të rajoneve dhe optimizim të sistemeve të manaxhimit
të organeve qendrore/lokale.
Blloku i President Yushchenko "Ukraina Jonë": në përgjithësi, zhvillim të
vetëqeverisjes vendore, politikave transparente, raporteve vjetore të nëpunësve
publikë për të ardhurat dhe shpenzimet e tyre.
Blloku Yuliya Timoshenko: në përgjithësi, zhvillim të vetëqeverisjes lokale; ndarje
të pushtetit nga biznesi; masa të rrepta kundër korrupsionit dhe zgjedhje të
drejtpërdrejta të krerëve të administratës lokale.
Shumë ekspertë, besojnë se në kushtet aktuale të kundërveprimeve të ashpra politike
dhe krizës ekonomike, parakushtet për reformat e administrimit publik në Ukrainë,
në përgjithësi, mungojnë. Fakti që partitë politike, qëndrojnë në një nivel të
përgjitshëm dhe retorik të "Reformës së Manaxhimit Publik", mund të shpjegohet
gjithashtu me ndikimin e dobët të partive politike, në hartimin dhe zbatimin e
politikës shtetërore.
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4. Përmbajtja e paketës së reformës dhe procesi i zbatimit
Për sa i përket reformave të manaxhimit publik në Ukrainë, pretendimi ynë kryesor
është se këto reforma nuk janë zbatuar ende në Ukrainë. Që nga viti 1997, janë
ndërmarrë përpjekje të ndryshme për të kryer reformën administrative. Fillimisht,
qëllimi8 ishte të behej një bazë për të reformuar sistemin e qeverisjes së shtetit, për të
krijuar një aparat më efektiv të qeverisjes shtetërore dhe për të hedhur bazat për
reformimin e shërbimit publik dhe sistemit administrativo-territorial të Ukrainës. Që
nga fillimi koncepti i modernizimit të shoqërisë post-totalitare me dominimin e
ideologjisë liberale – ideologjisë së tregut, ishte çështja kryesore në axhendën e
reformës.
Periudha e parë, e reformës zgjati nga 1991 deri 1997 dhe u karakterizua nga
reforma kaotike, si në sferën socio-ekonomike ashtu edhe në makinerinë shtetërore.
Ishte e qartë se, sistemi i administratës shtetërore në Ukrainë, mbeti i paaftë; nuk u
përball me sfidat e kohës dhe ishte i paaftë të zgjidhte problemet me të cilat
ballafaqohej vendi. Thelbi i reformave gjatë kësaj periudhe ishte zvogëlimi i aparatit
të shërbimeve publike dhe i shpenzimeve publike. Por, në të kundërtën, krahasuar me
vitin 1991, numri i të punësuarve në organet qendrore ekzekutivem u rrit me 67.8
mijë persona dhe në vitin 1997, arriti 160 mijë persona.9
Periudha e dytë, filloi në korrik 1997, kur Presidenti Leonid Kuchma, njoftoi
nevojën për reforma administrative. Koncepti pasues i Reformës Administrative,
theksoi se "në Ukrainë ka ekzistuar një sistem joefikas i manaxhimit publik; Ukraina
ka trashëguar, dhe ka vazhduar të veprojë në përputhje me, të gjitha parimet, metodat
dhe procedurat e planifikimit dhe programimit nga ish-sistemi sovjetik, i planifikimit
administrativ. Sistemi i manaxhimit publik të Ukrainës ka kundërshti të brendshme,
ka shumë procedura dhe është i vjetër. Ky sistem, ende nuk është i aftë të përballojë
sfidat e një realitetit të ri politik. Si rezultat i kësaj, sistemi aktual i manaxhimit
publik pengon reformat sociale -ekonomike dhe politike"10. "Ideologjia" e re që do të
futet, bazohej në tre parime: (1) rritjen e efikasitetit të veprimeve të autoriteteve me
qëllim që të vazhdojë me detyrat me të cilat ballafaqohet shteti; (2) sigurimin e
transparencës së vendim-marrjes së shtetit dhe përgjegjësinë personale për plotësimin
e tyre; (3) mbylljen e hendekut midis aparatit shtetëror dhe nevojave të qytetarëve të
zakonshëm.
Së pari, reforma administrative, kishte të bënte me riorganizimin e organeve të degës
ekzekutive. Sistemi i varësisë dhe statusi i organe të veçanta qendrore, të degës së
ekzekutivit u ndryshuan dhe u likuiduan një numër departamentesh shteti. Statusi i
ministrive të veçanta (p.sh. Ministria e Familjes dhe të Rinjve, Ministria e
Informacionit), u ul në nivelin e një komiteti shtetëror; një numri departamentesh dhe
komisionesh shtetërore ju ndryshua gjithashtu emri. Kjo, komplikoi skemën e
8

Dekreti i Presidentit të Ukrainës Nr.810 i 22 korrikut 1998 "Për marrjen e masave për zbatimin e
konceptit të Reformës Administrative në Ukrainë".
9
Statistika tё Shёrbimeve Publike nё Ukrainё. Faqja Zyrtare web e tё dhёnave tё Departmentit tё
Shёrbimeve Publike nё Ukraine.
10
Koncepti i reformës administrative, 1998.
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ndërveprimit të organeve qendrore të degës së ekzekutivit dhe çoi në dyfishimin e
punës së tyre11. Në kundërshtim me konceptin fillestar të reformës, reforma
administrative u fokusua vetëm në nivelin qendror dhe nuk u transferua në nivele më
të ulëta. Pasojat e këtij veprimi janë të dukshme edhe sot: politika e pabalancuar
rajonale, e degës ekzekutive, e bën të pamundur eleminimin e shpërpjesëtimit në
zhvillimin rajonal, si dhe provokon konflikte midis rajoneve të ndryshme. Gjatë të
gjithë periudhës post-sovjetike, çdo qeveri e Ukrainës shpalli nevojën për të krijuar
makinerinë efektive të shtetit, në mënyrë që të planifikoheshin dhe të zbatoheshin
politikat publike. Por, duket se politika joefektive publike, është prodhuar nga
moskoordinimi i aktiviteteve të organeve qeveritare dhe një qarkullim i gjerë i
faktorëve nënligjor në rregullimin e aktivitetit ekonomik dhe politik. Është ilustruese
se, gjatë periudhës 1997-1999, Presidenti Leonid Kuchma, nënshkroi më shumë se
100 direktiva dhe Kabineti i Ministrave përpunoi rreth 300 programe, dedikuar
rregullimit të sistemit të administratës publik të Ukrainës. Megjithatë, pjesa e
shpenzimeve buxhetore për mbajtjen e organeve ekzekutive qendrore në periudhën
1997-1999, u rrit më shumë se dyfish: nga 1.5 për qind në 3.1 për qind e shumës
totale së shpenzimeve të buxhetit së shtetit12. Për fat të keq, edhe pse përmasat e
aparatit shtetëror u rritën, gjendja socio-ekonomike në Ukrainë mori kthesë për keq.
4.1 Procesi i zbatimit (1997-1999)
Konflikti i vazhdueshëm midis degëve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ në këtë
periudhë, vunë pengesa përpara procesit të implementimit të reformës administrative.
Për shembull, Presidenti i Ukrainës në mënyrë të përsëritur, vendosi të drejtën e tij të
vetos, për ligjin "Për Administratën Shtetërore Lokale", përpara se ligji të miratohej
përfundimisht (ligji "u end" midis Administratës së Presidentit të Ukrainës dhe
Verkhovna Radas për dy vjet). Draftet e ligjit "Për Kabinetin të Ministrave", u
përgatitën në mënyrë të veçantë nga parlamenti dhe nga presidenti. Presidenti i
Ukrainës, zbatoi të drejtën e tij të vetos për këtë ligj gjashtë herë13. Përpjekjet
reformuese në këtë periudhë, vunë në shënjestër reformën strukturore të autoriteteve
publike, zhvillimin e personelit, komunikimin midis qeverisë dhe publikut dhe
përmirësimin e cilësisë së vendimmarrjes dhe efikasitetin e zbatimit të tyre.
Megjithatë, këto reforma nuk u realizuan. Verkhovna Rada, nuk ishte në gjendje të
krijojnte bazën ligjore për funksionimin e degës së ekzekutivit; për më tepër, fushata
presidenciale e vitit 1999, ndryshoi prioritetet politike (kjo pasi Leonid Kuchman
duke pasur një pozitë të lëkundur nuk dëshirontë të ndërmerte hapa të papëlqyeshme
nga publiku përpara zgjedhjeve). Periudha e tretë e reformës filloi në dhjetor 1999,
pas zgjedhjeve presidenciale. Reforma administrative ishte tema kryesore e fushatës
presidenciale të Leonid Kuchmanit, në vitin 1999. Leonid Kuchman, fitoi zgjedhjet
11

Dekreti i Presidentit të Ukrainës Nr. 250 i 13 marsit 1999 ―Për ndryshimet në sistemin e Organet
Qendrore tw degës së ekzekutivit në Ukrainë‖.
12
Analiza e shpenzimeve për mbajtjen e organeve tw administratës shtetërore në Ukrainë në 1994-1999.
Çështje Nr.4 – Kiev. Dhoma e Numwrimit tw Ukrainës, 2000, fq. 12-17.
13
Arsyet qw Kushtwzojnw Nevojwn për Reformën Administrative në Ukrainë. Siguria dhe Mbrojtja
Kombëtare. 1999. UCEPS.
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dhe administrata e Presidentit, i dyfishoi përpjekjet drejt reformës administrative. Së
pari, u miratuan tre dekrete presidenciale:
1. Dekreti i Presidentit të Ukrainës Nr.1572, 15 dhjetor 1999, "Mbi Sistemin e
Organeve të Degës së Ekzekutivit",
2. Dekreti i Presidentit të Ukrainës Nr.1573, "Mbi Ndryshimet në Strukturën e
Organet Qendrore, të Degës së Ekzekutivit",
3. Dekreti i Presidentit të Ukrainës Nr.1574, "Mbi Përbërjen e Kabinetit të
Ministrave, të Ukrainës".
Gjatë kësaj periudhe, drejtimi kryesor i reformave, ishte Kabineti i Ministrave, fuqia
e të cilit duhet të forcohej. Struktura e qeverisë dhe funksionet e tij u përcaktuan
qartë. Dekretet parashikonin ngritjen e Komisioneve Qeveritare, si grupe pune
brenda Kabinetit të Ministrave, me qëllim përmirësimin e efikasitetit të
vendimmarrjes dhe të koordinimit midis organeve të ndryshme të ekzekutivit.
4.2 Rezultatet kryesore të reformave 1999-2004
Rezultatet kryesore të kësaj periudhe, mund të përmblidhen si më poshtë:
1) Funksionimi i institutit të sekretarisë së shtetit, në Kabinetin e Ukrainës dhe në të
gjitha ministritë, gjatë periudhës 2001-2003.
2) Themelimi i degëve të planifikimit strategjik dhe të politikës së brendshme, në
Sekretariatin e Kabinetit të Ukrainës dhe në ministritë e administratat lokale.
3) Zhvillimi i kontakteve midis sistemit të administratës publike dhe publikut
(Divizioni për çështjet e marrëdhënieve me publikun në Sekretariatin e Kabinetit
Ukrainë). Njësi të ngjashme u krijuan në organet e administratës lokale.
4) Në mbështetje të reformës administrative, u zhvillua personeli dhe u ngrit një rrjet
institucionesh të larta arsimore, që merreshin me trajnimin profesional të ekspertëve
në fushën e administratës publike dhe të vetëqeverisjes lokale. Kurset në manaxhimin
strategjik, vlerësimin e programeve dhe projekteve, analizat e politikave,
manaxhimin e burimeve njerëzore dhe zhvillimin shoqëror, u përfshinë në programet
e trajnimit.
Krahas kësaj, u zbatuan përqasje të reja për planifikimin e shpenzimeve publike dhe
më në fund, gjatë vitit të fundit të mandatit të tij, Leonid Kuchman, miratoi
dokumente strategjikë në sferën e shërbimit publik. Më i rëndësishmi është: Koncepti
i Adaptimit të Institucioneve të Shërbimeve Publike ndaj Standardeve të BE-së (nr.
278/2004). Megjithatë, në përgjithësi reforma administrative nuk duket se u zbatua
me sukses. Disa nga problemet kyçe dhe kontradikta janë:
• Ndarja e paqartë e pushtetit mes Presidentit të Ukrainës dhe Verkhovna Radas;
• Procedura të pamjaftueshme për vendimmarrjen, brenda Kabinetit të Ministrave;
• Struktura e irracionale të Qeverisë qendrore dhe organizim i brendshëmme joefikas;
• Gjendje e paqëndrueshme e shërbimit publik, si një institucion.
Këto çështje, janë shqyrtuar shkurtimisht më poshtë.
4.3 Periudha "Portokalli" (2005 - 2006)
Gjatë muajve shkurt 2005 dhe korrik 2006, programi që u inicua pas emërimit të
Kabinetit të Ministrave të Yuliya Timoshenkos dhe që u titullua "Drejt Popullit",
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tregon një periudhë të re të reformës administrative. U krijuan poste të reja, të tilla si
Zëvendës Kryeministër i Ngarkuar me Reformën Administrative-Territoriale dhe
Zëvendës Kryeministër për Integrimin Evropian. Disa departamente analitike, të tilla
si Divizioni i Reformës Administrative, në kuadër të Sekretariatit të Kabinetit të
Ministrave dhe Zyra e Zëvendës Kryeministrit, u drejtuan për të siguruar asistencën
teknike dhe analitike. Fillimisht, qeveria, kishte në plan për të përgatitur një numër
aktesh ligjore dhe rregullatore, në mënyrë që të bënte efektiv Planin e Veprimit
"Ukrainë - BE" (2005). Ato, janë si më poshtë: ligjet "Për Ministritë dhe Autoritetet
E Tjera Qendrore Ekzekutive", "Mbi Shërbimin Civil" dhe "Për Sistemit
Administrativ-Territorial". Kjo qasje në përgjithësi entuziaste u përball me shumë
pengesa serioze, edhe pse koha e zgjedhur për kryerjen e reformës ishte krejtësisht e
favorshme: ekonomia e Ukrainës kishte shënuar rritje me 12.4 për qind; niveli i
besimit për qeverine ishte veçanërisht i lartë.
Megjithatë, pengesat kryesore të reformës administrative, kishin të bënin me
mungesën e njohurive dhe të aftësive metodologjike dhe praktike. Reforma
administrative, filloi pa ndonjë strategji apo plan zbatimi; dokumentet e përgatitura
ishin jashtëzakonisht të komplikuara për t‘u përdorur; sipas informatave zyrtare, rreth
40,000 nëpunës publik me përvojë u pushuan nga niveli menaxherial, në
administratën publike. Së fundi, siç rezultoi, gjetja e personelit të kualifikuar për të
rikuperuar heqjen nga puna të specialistëve, nuk ishte e mundur. Shembulli më
ilustrues i dështimit është reforma administrative dhe territoriale (projektligji "Për
Sistemin Territorial të Ukrainës", 2005). Ashtu siç ishte menduar, faza e parë e
reformës (e gjatë 2-4 vjet), do të kishte krijuar dhe zgjeruar komunitetet që kishin
kapacitete të brendëshme të mjaftueshme dhe katër ose pesë qendra në nivel rajoni,
për të siguruar shërbimet administrative dhe sociale për banorët e zonës. Faza e dytë
e reformës, do të kishte futur ndryshime në nivelin rajonal, dhe e treta, në nivelin më
të lartë (oblast). Grupe të veçanta pune, u krijuan në katër oblaste (Vinnytsya,
Odessa, Ivano-Frankivsk dhe Lugansk) për të provuar zbatimin e dispozitave të
projektligjit. Projektligji, u kritikua ashpër fillimisht dhe më tej u vazhdua me
diskutimet dhe takimet e ekspertëve për kriteret e tij të paqarta, në përcaktimin e
komunitetet territoriale dhe injorimin e nevojave të njerëzve për të mirat dhe
shërbimet publike. Për më tepër, ndryshimi i pjesës së buxheteve vendore në
shpenzimet e buxhetit të konsoliduar nuk u parapri nga një përshkrim i qartë i
kompetencave funksionale midis autoriteteve publike dhe qeverive lokale14.
4.4 Periudha "Pas - (Revolucionit) Portokalli"
Zgjedhjet parlamentare të vitit 2006, rezultuan në në emërimin e Kabinetit të
Ministrave dhe Kryeministrit V. Janukoviç, reformat e të cilit kundërshtuan ashpër
rrugën e ndjekur nga Presidentit V. Jushçenko, duke i nxitur ata që të përdornin çdo
mundësi që u jepej që të cënonin interesat dhe pushtetit e njëri-tjetrit. Ky konfrontim
i lodhshëm dhe shpesh irracional, përfshiu të gjitha organizatat qeveritare dhe
publike, në vartësi të palëve armiqësore. Le të marrim një shembull të konfliktit rreth
14

Shteti dhe Qytetarët: Duke përmirësuar shtetin, fq. 17–26.
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Ligjit të Ukrainës "Mbi Kabinetin e Ministrave të Ukrainës", përshtatja e të cilit, në
fakt, provokoi Presidentin të shpërndante parlamentin. Ky ligj forcoi më tej pushtetin
e koalicionit parlamentar përkundrejt Presidentit, lidhur me emërimin/shkarkimin e
ministrave dhe në veçanti, të Ministrit të Mbrojtjes, Ministrit të Punëve të Jashtme
dhe Zëvendësministrave të tyre. Ky projektligj, gjithashtu hodhi poshtën normën për
të paraqitur kandidaturat vendore te Presidenti dhe i hoqi Presidentit të drejtën për të
shkarkuar krerët e administratave shtetërore rajonale. Kështu, Presidenti Viktor
Yushchenko, e konsideroi këtë ligj si antikushtetues dhe të paligjshëm dhe e apeloi
pranë Gjykatës Kushtetuese.
5. Diskutime si përfundime: Arsyet e fshehura për dështimin e reformës
Një hetim cilësor dhe sasior i reformës së manaxhimit publik, në Ukrainë, tregon për
mendjengushtësi. Zyrtarët e lartë dhe punonjësit civil, besojnë se ende nuk është
arritur thuajse asnjë rezultat. Arsyet tradicionale për këtë dështim përfshijnë
mungesën e vullnetit të vërtetë politik për të kryer reforma, motivim të ulët, mungesë
të njohurive profesionale, njohuri të personelit si dhe mungesë të burimeve të
nevojshme për reforma. Megjithatë, ne argumentojmë se arsyet kryesore për
dështimin, janë të lidhura me aftësinë për të mbijetuar të regjimit politikadministrativ dhe në dështimin konceptual për përqasjen moderne, për të reformuar.
Pasi Ukraina fitoi në mënyrë të papritur pavarësinë në vititn 1991 dhe si rezultat i
forcave të jashtme, nevoja për reforma në manaxhimit publik, u bë e qartë për elitën
politike dhe administrative. Që nga periudha 1995-1996, kanë dominuar koncepti i
modernizimit të shoqërisë ish-totalitare dhe shkatërrimit të të gjitha metodave që
lidheshin me ekonominë e komanduar. Gjatë gjithë periudhës post-sovjetike, çdo
qeveri Ukrainase ka deklaruar nevojën për të krijuar një mekanizëm efektiv të
politikës publike. Por as parametrat transparent të eficiencës, ose sistemi bazë i
vlerave, mbi të cilin shteti funksionon, nuk janë venë në diskutim. Sipas Peter
Drucker (2001), sistemi i vlerave kombëtare, i cili është një forcë e rëndësishmë që
çon përpara reformat, shpesh del jashtë fokusit të vëmendjes së politikave publike. Si
rezultat, sistemi i vlerave kombëtarë të deklaruara në Kushtetutën e Ukrainës, është
zëvendësuar krejtësisht duke përdorur burimet kombëtare për të promovuar pasurinë
individuale. Një faktor tjetër, lidhet me faktin që proceset politiko-administrative dhe
ekonomike në Ukrainë janë të varura nga rregullat e tregut administrative. Si një
sistem i rishpërndarjes së fuqisë në hije, tregu administrativ ishte baza për jetën
ekonomike gjatë periudhës sovjetike dhe ishte i konsoliduar si pasojë e formës së
veçantë të strukturës territorial-administrative të vendit (Kordonsky, 2000). Një
karakeristikë e veçantë e tregut administrativ, është parimi i shkrirjes së aktiviteteve
politike, ekonomike dhe administrative brenda shtetit. Është interesante të vëzhgohet
që linjat e ndarjes së territorit të ish Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 koinçidonin
ekzaktësisht me kufijtë e sferës, ku drejtuesit e tregut të administatës sovjetike,
zbatonin fuqinë e tyre. Tregu i ri administrativ, në vendet që morën pavarësinë nga
ish Bashkimi Sovjetik vazhdon të jetoj në përputhje me rregullat e tij tradicional.
Përpjekjet për të evropianizuar Ukrainën, p.sh përmes futjes në OBT dhe në BE, janë
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fokusuar në zhvillimin e proceseve të administrimin publik, duke mos marrë në
konsideratë rrethanat e veçanta administrative dhe rolin vendimtar të faktorit njerëzor
(Christensen, Rainer, 2003). Tregu administrative në Ukrainë, ka funksionuar dhe
është transformuar nën ndikimin e ndryshimeve në mjedisin e biznesit. Duket se
sistemi nuk është zëvendësuar nga një sistem social i orientuar nga ekonomia e
tregut, të tipit Perëndimor, edhe nën ndikimin e globalizimit. Si rezultat, ka një
dominim sistematik të interesave privatë, të korporatave të grupeve teritorialefinanciare, ose financiare-industriale, mbi interesat kombëtare të Ukrainës. Ka një
shpërbërje të aktiviteteve, të autoriteteve publike dhe një përhapje të shpejtë të
faktorëve nënligjor të aktiviteteve ekonomike dhe politike. Megjithatë, këto aspekte,
si rregull, nuk analizohen në mënyrë kritike në nivel shtetëror dhe nuk merren
parasysh në politikat qeveritare. Detyra kryesore e qeverisë, është që të mbajë
balacën dinamike midis të gjitha elementece të kornizës ekzistuese. Sipas raporteve
të ENP-s, korrupsioni, është sfida më e madhe e zhvillimit të demokracisë dhe rritjes
ekonomike në Ukrainë (ENP Raporti i Progresit të Planit të Veprimit: Ukraine, 2005,
2006). Por, vetë korrupsioni, është një mjet që ndihmon tregun administrativ për të
funksionuar dhe nuk mund të zvogëlohet në mënyrë të ndjeshme pa shkatëruar
sistemin joligjor të tregut administrative. Një sistem të ri të manaxhimit publik, duhet
të ngrihet sipas parimit të ndarjes së biznesit nga administrata publike, pavarësisë
reale të sistemit juridik nga interesat e bizneseve, nga partitë politike dhe nga
autoritetet ekzekutive. Funksionet komunikuese dhe normative të korrupsionit,
brenda tregut të administratës, sigurojnë një siguri relative për aktorët ekzistues
joligjor dhe gjithashtu garantojnë një integrim të brendshëm përmes varësisë së të
gjithë aktorëve dhe paqëndrueshmërisë së pozicioneve të tyre (që është kusht për
fuksionimin e drejtë të tregut ekzistues). Në një kornizë të tillë, funksionimi i drejtë i
sistemit juridik dhe një ndryshim radikal i rregjimit politiko-administrativ, është i
mundur vetëm me prezencën e vullnetit politik dhe përpjekjeve të vazhdueshme, si
dhe me vlera morale të qarta, gjithëpërfshirëse dhe të pranueshme. Kërkohet me
urgjencë tranzicioni nga paradigm e modernizimit në paradigmën e një shteti efektiv.

Vitet
1990

Te pergjithshme
•Legalizimi i sistemit shume-partiak
Shpallja e pavaresise se Ukraines.

1991

Zgjedhja e Leonod Kravchuk si
President i I i Ukraines.

1994
1996

1997

Personeli

Financa

Zgjedhja e Leonod Kuchma si President i
2-te i Ukraines.
Adoptimi i Kushtetutes se Ukraines, si
Republike Presidencial-Parlamentare
( 28 qershor)
Adoptimi i ligjit ― Ne bashkite
veteqeresisese‖

Ngritja e Divizionit Qendror te
Sherbimit Publik.

Fatura shteterore ne
Sherbimin Publik.

Ngritja e Thesarit te shtetit.

Dekreti i Presidentit per Konceptin e
Reformes Administrative ( 22 korrik) me

Orientimi ndaj transparences i
procedurave dhe rregullave te
zyrtareve vendimmarres dhe
realizimi i tyre.
Prioriteti ndaj efektivitetit te
sherbimeve publike.
Ngritja e Komitetit te Reformes
administrative nen drejtimin e
Presidentit Kravchuk.
Transformimi i Keshillit te
Ministrave ne nje trup qe merr
vendime publike.
Aparati i kabineteve u transformua
ne Sekretariat te Keshillit te
Minisrtave, i cili filloi te marr nje
ndertim funksional te ndryshem nga
ekzistuesi.

Pergjegjshmeria e zyrtareve
publik ne implementimin e
politikave publike.

Tentoi te krijoj nje sistem efektiv
ne financat e bashkive dhe
permiresim te sherbimeve publike.

1998

1998

1999

Organizimi

Zgjedha per here te dyte e Presidentit
Kuchma.
Konfirmimi i qellimeve te Reformes
Administrative, nga presidenti i
rizgjedhur.
Zhvillimi i Strategjise se Reformes
Administrtrative ne qeverisjen qendrore.
Konsolidimi i 16 Ministrive dhe 35

Pergjegjesi politike te
Ministrave ne aktivitetin e
tyre.
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departamenteve.
Ekzaminimi funksional i shumices se
Ministrive dhe departamenteve
Adoptimi i ligjit‖ Per Administrimin
shteteror te Bashkive‖.

Ngitja e nje Komitetit ne Keshill per
mbeshtetjen e procesit te
vendimmrrjes.
Rregulla te reja per mbledhjet e
Keshillit, e ben ate me transparent
me pjesemarrjen e vet Ministrave.
Zhvillimi i aktivitetit qeveritar bazuar
ne qellime dhe kritere te formuluara
qarte nen drejtimin e Viktor Yushenko
si Kryeminister.
Ngritja e Departamentit te Reformes
administrative prane Keshillit te
Ministrave.

2000

Fillimi i levizjes qytetare ‖ Ukraina pa
Kuchman‖

Adoptimi i Kodit te Buxhetit, duke
percaktuar te gjitha hapat e procesit
te buxhetimit.
Ngritja e 682 zyrave bashkiake te
buxhetit, per te kryer pagesat
nepermjet thesarit te shtetit ( me
perjashtim te administrates se Oblas
dhe Rayon) duke krijuar pavaresi
financiare per pushtetin vendor.

Ngritja e pozicionit te Sekretarit te
shtetit ne trupin qeveritar ( Dekreti i
Presidentit, 29 maj 2001)

2001

2002

2003

2004

Ligji ― Per informacionin‖, ―Per apelimin
qytetar‖
Dekreti i Presidentit ― Per aksionin e
vazhdueshem ne mbeshtetje te hapjes se
trupes qeverisese‖
Ngritja e departamentit te Planifikimit
Strategjik dhe Politikave te Brendshme, ne
Sekretatiarin e Keshillit te Ministrave, ne
Ministri dhe Administraten shteterore
lokale.
Dekreti i Presidentit‖ Mbi sigurimin e
kushteve te pjesmarrjes se hapur te publikut

Trainimi i stafit te Ministrise
se Ekonomise ne analiza
politike
Adoptimi i ligjit ―Per detyrimet e
politikave te regullimit shteteror ne
sferen e aktivitetit ekonomik‖ (11
shtator)

Dekreti i Presidentit per heqjen e
pozicionit te Sekretarit te shtetit
(26 maj)
Afirmimi i Procedurave te
konsultimit me publikun, ne

Fillimi i diskutimeve mbi
draftin e Kodit te sherbimit
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ne vendimmarje dhe implementimi i tyre‖
(31 korrik)
Regullorja e KM‖ Disa ceshtje rreth
pjesemarrjs se publikut ne nje proces
vendimarjeje dhe implementimi‖ (15 tetor)
Revolucioni portokalli ( nent-dhjet)
Adoptimi i ligjit si amendim i Kushtetutes
per transformimin e Ukraines ne nje
Republike Parlamentaro-Presidenciale
(dhjetor).
Zgjedhja e Viktor Yuschenko si President.

formimin dhe implementimin e
kapacitetit te politikave shteterore te
Keshillit publik, ne varesi te KM
dhe Statusi Model i Keshillit Publik
ne qeverisjen qendrore dhe vendore.

Hapja e diskutimit publik mbi draftin e
Reformes Administrative-Territoriale, e cila
shkoi drej shfuqizimit.
Shkrirja e ‖ Entiteteve portokalli‖ (shtator)

Ngritja e Departamentit Qendror te
Maredhenieve midis Qeverise dhe
Publikut ne Sekreariatin e KM

Adoptimi i ligjit ― Rreth stimulimit
te zhvillimit rajonal‖ (#2850-IV, 1
tetor)

Fillimi i implementimit te Amendamenteve te
Kushtetutes mbi pakesimin e fuqive te
Presidentit dhe rritjes sinjifikative te fuqive
politike te Kryeministrit (januar-mars).
• Deshton perpjekja per krijimin e kualicionit
Portokalli ne Parlament, krijimi i nje
kualicioni parlamentar qe perfshin Partine e
Fes, Partite Socialiste e Komuniste.
•
Firmosja
e Paktit te Unitetit Kobetar nga
2006
Presidenti, Anatoliy Kinakh, ishkryeminister, dhe drejtuesit e 4 nga 5 partite
dhe grupet parlamentare (Grupi i Yulia
Tymoshenkonuk firmosi (gusht).
• Parlamenti pranoi vendimin e 14 Gjykatesve
te Gjykates Kushtetuese qe lejon rifillimin e
veprimeve te Gjykates pas nje viti pauz.

Perpjekja e Kryeministrit per te
eleminuar krahun Presidencial ne
nivel Oblast si dhe pozicionin e
Kreut te Oblast ne administrimin
shteteror duke ja kaluar keto
pergjegjesi direkt Kryeministrit.
Relatat e tensionuara midis
Kryeministrit dhe Presidentit u
shkaktuan pjeserisht nga hapesira
proceduriale ne sistemin e fuqive te
krijuar nga Kushtetuta.

Dekreti i KM mbi instalimin 500 akte ligjore u shfuqizuan. (tetor).
e sistemit te manaxhmit
cilesor ne Sherbimin Publik ( - 21 pjese te ligjeve u rregulluan
duke krijuar mundesine per hyrje
maj)
ne OBT ( fund 2006).
• Kriza politike solli vonese ne
inisiativat politike kuce e
rrjedhimisht ne reforme juridike ,
ne miratimin e nje kodi te ri te
taksave etj.
• Drafti i Programit te Privatizimit
2007-2009. U krijua nga
Parlamenti Fondi I Pronave
Shteterore. (nentor).
• Parlamenti zgjeroi moratoriumin
e shitjes se tokes deri ne 1 janar
2008( dhjet 06). Kjo shtrirje kishte
efekte negative ekonomike sepse

2005

• Qeveria e re (Kryeminister Yanukovitch,

civil (Kodi Etik i Sherbimit
Civil)
Dekreti i Presidentit ‖Per
konceptin e pershtatjes se
institucioneve te sherbimit
publik ne Ukraine me ato te
EU‖ ( #278, 5 mars)
Regullorja e KM ‖Per
konfirmimin e Programit te
Zhvillimit te sherbimit
publik, 2005-2010‖ (#746, 8
qershor)

282

Reformat e Manaxhimit Publik në Evropën Qendrore dhe Lindore
deri ne gusht) u perqendrua ne luften ndaj
oponenteve politike dhe ne krijimin e nje
sistemi vertika fuqie.
• Ngritja e Opozites Parlamentare (sht.-tet.).

U vendos qe Komisioni Parlamentar te
kryej amendamente te ndryshme te
Kushtetutes per shkak te konflikteve te
vazhdueshme mbi shperndarjen e fuqise
shteterore.
• Kriza politike (prill-maj) si rezultat i
bashllekut qeveritar ne vizionin strategjik,
strategjite dhe pragramet e reformave ne
sektore te ndryshem ekonomik e jeten
sociale si nje manaxhim ― me dore‖.
• Kriza e lidhur me praktikat korruptive ne
Gjykaten Kushtetuese, perfundoi me
doreheqjen e 2 anetareve te Gjykates te
2007
perkrahur nga Presidenti.
• President I firmosi Dekretin mbi
shperndarjen e Parlamentit (2 prill)
• Afersisht 160 deputete u rizgjodhen. Lista
e Partise ―Ukraina JOne‖ dhe Blloku i
Yulia Tymoshenkos, humbi duke mos
krijuar mundesine per te rimare kuotat e
saj parlamentare.
• Rizgjedhja e Parlamentit (30 shtator
2007).

pakesoi investimet, uli te ardhurat
per familjet dhe buxhetet lokale

Ligji mbi KM u be pika qendrore e
axhenes politike (janar).
• EU launcoi 2 projektet e para per
tu implementuar nga Administrata
shteterore, per Sigurine Ajrore
(SAA) me partnered e saj franceze e
polak dhe i dyti ishte ngritja e
Komisionit Kombetar te Rregullimit
te Elektricitetit (NERC) se bashku
me partnered italiane. Projektet kane
si qellim te sigurojne cilesi ne punen
e tyre nepermjet harmonizimit te
standarteve dhe regullave me
legjslacionin respektiv te EU
legislation, duke prodhuar
ndryshime organizative dhe rritjen e
njohurive profesionale.

Parlamenti kaloi nje ligj per lejimin e
privatizim te disa kompani te medha.
–Kompania e telekomunikacionit
Ukrtelecom, Kompania e fabrikes
kimike, Porti i Odeses dhe nje per
Pajisje Elektrike (jan. 2007).
• qeveria aporovoi Konceptin e
Reformes ne Sistemin Tatimor, 20072015. Koncepti perfaqeson nje
thjeshtim te administrimit te taksave
dhe ben pershtatjen e tij me
standartet legjislative te EU
(02.2007).
• Parlamenti aprovoi ligjin mbi
Hipoteken e Prones Shteterore e cila
do te rregulloje dhe optimizoje te
gjitha opercacionet e tokes ne
Ukraine. (mars 2007).
• Parlimenti aprovoi ligjin mbi Fondin
e Prones Shteterore ne Ukraine
(SPFU) i cili percaktoi si funksion
madhor te tij nje organ ekzekutiv,
statusin e tij dhe strukturen. (prill
2007).
• Aprovimi i Konceptit te Reformes
se Buxhetit Vendor, deklaroi si
princip kryesor reformen
nderbuxhetore (maj 2007)
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Studimet e vendit të prezantuara në pjesën qendrore të këtij libri, sigurojnë
informacion të rëndësishëm për administratën publike dhe reformat e administrimit
publik në shtetet e përzgjedhura të Evropës Qendrore dhe Lindore. Në këtë kapitull,
jemi përpjekur të përmbledhim gjetjet kryesore dhe të formulojmë disa përfundime
nga këndvështrimi i idesë kryesore që prezantohet në kapitullin e parathënies.
1. Çfarë ndodhi? – Përmbajtja e reformës dhe koordinimi
Përmbajtja e studimeve të rasteve në vendin tonë, tregon qartë se nuk ka ―model‖ të
përbashkët të reformës në manaxhimin publik, në Evropën Qendrore dhe atë Lindore.
Modelet respektive ndryshojnë nga këndvështrimi i fillimit dhe përmbajtjes së
reformave, në varësi të politikës lokale, sociale dhe mjediseve të tjera.
Mund të gjendet disa ngjashmëri në dy fazat e administratës publike – reformat e
manaxhimit në Evropën Qendrore (përfshihen Shtetet Balltike), si:
• Faza e demokratizimin, ndërtimi i sistemeve të reja të administratës publike në
fillim të viteve 1990.
• Faza e para-hyrjes në BE në fund të viteve ‘90 dhe fillim të shekullit të 21-të
(Rumania pak më vonë).
Faza e parë e reformimit të sistemeve të administratës publike në vendet e
përmendura ishte e ngjashme dhe lidhej me përmbysjen e strukturave të vjetra
―socialiste‖. Veprimi më i dukshëm dhe i përgjithshëm ishte formimi-ri formimi i
bashkive vetë qeverisëse me një nivel të lartë pavarësie. Baza për këtë proces u krijua
nga disa ligje të reja për vetë qeverisjen, duke respektuar kriteret bazë për këtë nivel
të qeverisë, siç përcaktohet në Kartën Evropiane për Vetë Qeverisjen Lokale.
Procesi i formimit të vetë qeverisjeve lokale në Evropën Qendrore është i lidhur me
disa probleme aktuale të reformave të manaxhimit publik për shkak të copëzimit të
madh në disa shtete. Kjo gjë minon mundësinë për rezultate pozitive të reformave.
Siç mund ta shohim nga tabela 1, shumë vende të Evropës Qendrore dhe Lindore
kanë mijëra komunitete me statutin e bashkisë që kanë një popullsi më pak se 1,000
(raport jo reale të këtyre kanë më pak se 200 banorë). Kjo do të thotë se ‖Programet e
reformave sfidohen nga pamundësia e komuniteteve të tilla për të siguruar pozita
administrative dhe financiare, dhe shkallën ekonomike të nevojshme për shërbimet
kryesore‖. (Davey, 2002, p. 35).
Pas proceseve të rëndësishme të demokratizimit, udhët e reformave administrative në
Evropën Qendrore filluan të bashkohen përsëri në fundin e viteve ‘90 si rezultat i
procesit për hyrjen në BE. Pavarësisht faktit se sistemi i administratës publike nuk
ishte pjesë e Acquis Communautaire, nga BE u caktuan disa synime në lidhje me
reformat administrative/të manaxhimit në sektorin publik. Detyrat e përgjithshme
tipike ishin: Formimi i Shërbimit Civil, decentralizimi i mëtejshëm, krijimi i rajoneve
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vetë qeverisëse; futja e shërbimeve e-government dhe përmirësimi i sistemit të
kontrolleve financiare në gjendje për të përdorur fondet e BE.
Tabela 1, Përmasat mesatare të bashkive në vendet e përzgjedhur të Evropës
Qendrore e Lindore
Shteti

per qind e bashkive
nën 1000 banorë

Bullgaria
Polonia
Hungaria
Sllovakia
Republika Çeke

0
0
54
68
80

Popullsia mesatare e
bashkive
35 000
16 000
3 300
1 900
1 700

Zona mesatare e
bashkive (m2)
432
130
32
17
13

Burimi: Davey, 2002, p. 36
Vala e reformave të ―para-hyrjes‖ ka shumë ngjashmëri, por edhe shumë ndryshime
nga këndvështirmi i kohës dhe detyrave. Për shembull, në Estoni sistemi i shërbimit
civil, u formua në vitin 1996, por në Sllovaki kjo ndodhi në vitin 2001. Paketa me
reforma të rëndësishme u prezantuan në shumë shtete pak a shumë në të njëjtën kohë.
Qeveria e Estonisë paraqiti një ―Koncept për Zhvillimin e Administratës Publike‖, i
përshtatur në vitin 1999. Në Koncept citohet se, reforma në administratën publike
synon të krijojë një shërbim civil efikas dhe të orientuar nga qytetari. Dokumenti i
Republikës Çeke ―Koncepti për reformat e administratës publike‖ i vitit 1999,
përfshinte një paketë komplekse me reforma të ndarë në dy pjesë – (1) reforma e
administratës publike rajonale dhe (2) modernizimi i administratës qendrore
shtetërore.
Pas zgjedhjeve të përgjithshme në vitin 1998, qeveria e re sllovake (e orientuar për
hyrjen në BE) mori pozicionin e Qeverisë së Caktuar për Reformat e Administratës
Publike dhe dokumentin e reformës kryesore, duke u fokusuar në decentralizim.
―Strategjia e decentralizimit dhe reforma e shërbimeve publike‖ u publikua në vitin
1999. Kuadri i zhvillimit të rajoneve të ndara, u prezantua në vitin 2000 në Lituani.
Ai ka të bëjë me Këshillin për Zhvillimin Kombëtar Rajonal (trup këshillues) dhe 10
këshilla rajonale për zhvillimin (autoritete ligjore). Letonia, e adoptoi si një nga
politikat e saj kryesore të reformave dokumentin ―Strategjia e Reformave në
Administratën Publike 2001–2006‖ dhe planin e tij të zbatimit. Aktivitete të
ngjashme për reformat po ndodhnin në të njëjtën kohë në Hungari, Lituani, Poloni
dhe në Rumani me 2-3 vjet vonesë (filluan më vonë procesin e hyrjes në BE).
Është interesante periudha pas hyrjes në BE të Evropës Qendrore dhe Shteteve
Baltike. Fushat ku bëheshin reformat më të zakonshme ―pas-hyrjes‖, janë ato të
financave publike, respektohet nevoja për të përmbushur kriterin e konvergjencës
(maksimumi. 3 per qind e deficitit buxhetor dhe niveli maksimal i borxhit të
përgjithshëm publik nën 60 per qind të HDP). Sllovakia është një shembull i tillë
duke futur një program afat mesëm modern në sistemin e buxhetit kombëtar nga viti
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2005. Nga ana tjetër, Sllovakia shfuqizoi Zyrën e Shërbimit Civil në vitin 2005. Jo
kudo (Lituania, ose deri në një farë mase Letoni, mund të jenë shembuj në të gjitha
aspektet (shërbimet e-government). Shumë reforma të nevojshme u ngadalësuan ose
nuk filluan pas hyrjes – disa autore filluan të flasin për fenomenin e ―krizës së pas
hyrjes‖.
Situata në vendet e tjera të Evropës lindore dhe qendrore nuk mund të thuhet se pati
modele të njëjta. Përmbajtja dhe koha e reformave është individuale dhe varet nga
mjedisi specifik i brendshëm dhe i jashtëm i vendit.
Stabiliteti i kufizuar lokal në Kirgistan çoi në fillimin me vonesë të reformave bazë
administrative në këtë vend. Në vitin 2001. Për herë të parë, Reformat e
Administrimit Publik si një prioritet qeveritar u artikuluan në Kuadrin e Zhvillimit të
Plotë deri në 2010 (2001) dhe pastaj reflektoi në Strategjinë Kombëtare për Uljen e
Varfërisë (NPRS) (2003). Përveç këtyre dy dokumenteve strategjike, Strategjia e
Administrimit Publik që u zhvillua në 2003, u fokusua në mekanizmat bazë të
nevojshëm për krijimin e një sistemi të administratës publike.
Në Ukrainë, disa ndryshime filluan që në periudhën 1991 – 1997. U karakterizuan
nga reforma kaotike të sferave socio-ekonomike dhe makinerive shtetërore. Në korrik
1997, Presidenti i Ukrainës, Leonid Kuchma, deklaroi nevojën për një reformë
administrative. Me urdhër të tij u krijua Komisioni i Shtetit për Reformat
Administrative në Ukrainë. Komisioni i Shtetit përpunoi Konceptin e Reformave
Administrative me qëllim krijimin e një metodike bazë dhe shkencore për ri
organizimin e sektorit publik në Ukrainë. U përgatitën disa dekrete dhe rregullore,
por paqëndrueshmëria politike kufizonte suksesin e tyre ose mundësinë për t‘u vënë
në zbatim. Studimet e rasteve sugjerojnë se reforma e vërtetë e manaxhimit publik
nuk është implementuar ende në Ukrainë.
Në Kazakistan, synimet kryesore të reformave në sektorin publik filluan me një term
afat gjatë për Kazakistanin, që u deklaruan nga Presidenti në vitin 1997, u quajtën
―Kazakistan 2030‖. Strategjitë e reformave përfshinin disa synime kryesore, si rritja e
efikasitetit të qeverisë, implementimi i teknologjisë moderne për informacionin,
eliminimi i burokracisë në qeveri dhe zvogëlimi i ndërhyrjes së shtetit në ekonomi.
Në krahasim me vendet e tjera, falë stabilitetit politik dhe pasurisë, u arritën disa nga
synimet e planifikuara.
Në Armeni, përpjekjet për reforma karakterizohen nga ndërprerje të gjata me
sporadike. Përpjekjet e para në kuadrin ligjor për shërbimin civil u bënë në vitin 1994
– koncepti i Shërbimin Civil u ri zhvillua edhe një herë nga qeveria në vitin 1997 –
por implementimi u vonua sepse në vitin 1998 erdhi në pushtet një qeveri tjetër.
Versioni final i Ligjit për Shërbimin Civil u miratua vetëm në dhjetor të vitit 2001.
Në të tilla kushte gjatë fazës së parë të reformave (1999–2003), u krijuan vetëm
sistemet bazë për administrimin e aparatit kyç qeveritar. Faza e dytë e reformave
(2003–2008) u përqendrua në përmirësimin e zgjerimit të shërbimeve publike, por
përsëri nuk është gjithëpërfshirëse dhe komplekse.
Një pamje më e thjeshtuar e asaj që ndodhi dhe kur ndodhi, bazuar në metodën e
analizës së grumbullimit, paraqitet në tabelën 2.
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Tabela 2,Grumbullimet e Shteteve: përmbajtja e reformave dhe koha
Grumbullimi Tiparet kryesore
Shtetet
1
Reformat e para PA/PM filluan në fillim të viteve Republika Çeke,
‘90 dhe në fillim reformat u mbështetën nga Estoni, Hungari,
shumë donatorë ndërkombëtarë për të plotësuar Letoni, Lituani,
eksperiencën e kufizuar vendase. Nga mesi i Poloni, Sllovaki
viteve ‘90 qëllimi kryesor ishte hyrja në BE dhe
rregullimet e nevojshme administrative. Pas vitit
2004 shpejtësia e reformave u ul.
2
E ngjashme me 1, por disa vite më vonë.
Rumani
3
Një sistem i fuqishëm dhe i qëndrueshëm Kazakistan
presidencial lejon ndryshime relativisht të
suksesshme, sidomos pas vitit 2000.
4
Paqëndrueshmëria në vend ndikon për keq edhe Armeni,
në ditët e sotme, për nevojat e duhura.
Kirgistan,
Ukrainë.

2. Arsyet e reformave dhe forcat drejtuese
E ngjashme me fazat dhe përmbajtjen kryesore, qëllimi i reformave dhe forcat e tyre
drejtuese janë relativisht të ngjashme në Evropën Qendrore, por në këtë rast gjejmë
edhe disa ngjashmëri të rëndësishme në shtetet e Evropës Lindore.
Faza e parë e reformave në Evropën Qendrore, në fillim të viteve ‘90, përfaqësoi një
përpjekje të qartë për demokratizimin, ku përfshihet edhe demokratizimi i
administratës publike, ku plotësohet nevoja për të krijuar struktura standarde
administrative që funksionojnë në shtetet e zhvilluara. Kjo fazë mbështetej dhe
mbikëqyrej nga SIGMA, OECD të strukturuara dhe të financuara nga programi
PHARE. Donatorë të tjerë ndërkombëtarë ishin shumë aktiv në këtë periudhë, si
Banka Botërore, FMN, dhe ―donatorë‖ specifikë të vendit. Për shembull praktika e
reformave në administrimin publik në Estoni, janë influencuar nga zgjidhje e gjetura
në Gjermani (veçanërisht kuadri ligjor) nga Mbretëria e Bashkuar dhe vendet
Nordike (mjetet individuale të administrimit) Një ndihmë e tillë ishte e nevojshme
për shkak të burimeve të kufizuara njerëzore dhe financiare, mungesa e eksperiencës
dhe urgjenca për të gjetur zgjidhjet.
Sidoqoftë, krahasuar me Evropën Lindore (shikoni më vonë), vendimet e mëdha për
hartimin dhe veprimin e e sistemeve në administratën publike në Evropën Qendrore
mbetën ―të rritur në shtëpi‖ falë koordinimit të aktiviteteve të reformave efektive të
SIGMA, OECD. Ndërsa politika për transferimin ishte një mjet i rëndësishëm politik
në vitet ‘90. Kjo është zëvendësuar gradualisht nga një proces më i njohur për
mësimin e politikave në këto vitet e fundit.
Raportet në vend tregojnë se pothuajse të gjitha reformat e realizuara gjatë kësaj
periudhe ishin vendime dhe aktivitete të elitës. Ato u mbështetën edhe nga qytetarët,
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mirëpritën ndryshimet demokratike dhe një nisje të shpejtë nga sjellja e mëparshme
qendrore.
Siç është përshkruar më sipër, faza e dytë e sistemit të reformimit të administratës
publike në Evropën Qendrore, është shumë i lidhur me procesin e hyrjes për në BE.
Roli i organizatave të tjera ndërkombëtare u zvogëlua dhe vetëm disa aktivitete
sektoriale ose shumë të specializuara (shembull. krijimi i një sistemi qendror për
koston në administratën publike në Sllovaki i mbështetur nga fondet gjermane)
vazhdonte të mbështetej nga trupa të tilla si Banka Botërore, FMN dhe partnerët
specifikë të shteteve.
BE mbështeti financiarisht riformimin e kapaciteteve institucionale dhe
administrative sipas programit të saj PHARE dhe Lehtësimeve të Tranzicionit dhe
më vonë, me Caktimet Strukturore. Ndikimi i procesit të hyrjes në BE mbi reformat
publike të administrimit-administrative të Evropës Qendrore është i dukshëm, i
rëndësishëm, por edhe i kufizuar.
Acquis Communautaire nuk përfshiu kapituj specifik gjithëpërfshirës për të siguruar
etapa për reforma kombëtare dhe vlerësimet e BE u përqendruan kryesisht në
elementë të pjesshëm të sistemeve administrative (krijimi i Shërbimit Civil, kontrolli
financiar, etj) motivimi i brendshëm për reformat administrative ngeli faktori
dominant për përmbajtjen e reformave. Prandaj, hyrja për në BE mund të ketë
përshpejtuar zhvillime të caktuara, por nuk siguroi zgjidhje strukturore komplekse
dhe inovative.
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe reformat kryheshin me vendime dhe drejtoheshin nga
elita. Mbështetja e tyre nga qytetarët filloi të rriten në mënyrë simultane, dhe besimi i
qytetarëve filloi të rritej në institucionet publike.
Të dhënat nga Sllovakia janë një shembull i mirë i rastit të parë –për shembull,
thuajse 90 për qind e popullsisë
pretendoi se reforma në shëndetësi në vitin 2004 ishte e pasuksesshme dhe të
përgatitura dhe administruara keq. Besimi i qytetarëve në qeveri, parlament dhe
partitë politike u rrit në nivelet kritike –sipas të dhënave të fundit të Euro barometrit
(http://ec.europa.eu) u sigurua një pamje shumë e qartë (Tabela 3), të paktën për
anëtarët e BE.
Pas hyrjes, presioni i BE për ndryshime thuajse u zhduk dhe reforma e administratës
publike u bë një proces ―vullnetar‖ dhe i i motivuar nga kombi. Reagimi në të tilla
kushte ishte relativisht i ndryshëm në shtetet e reja anëtare të BE. Disa prej tyre
vazhduan të përpiqen të realizojnë plane më komplekse për reformat. (Letonia,
Lituania) ndërsa të tjerët i ngadalësuan në mënyrë domethënëse dhe në vend që të
vazhdonin reformat e kërkuara, ndodhën vetëm disa ndryshime të vogla (Sllovakia,
Çekia). Një nga arsyet për këtë veçanti mund të ketë qenë fakti se shpërndarja
strukturore e fondeve të BE për vitet 2007–2013 u bë vetëm për qëllimin e
përmirësimit të kapacitetit administrativ dhe efikasitetit në administratën publike. Si
rrjedhim masat për reforma komplekse ishin të vështira për t‘u financuar nga burimet
e jashtme.
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Tabela 3,Besimi i qytetarëve në qeveri dhe parlament (% e qytetarëve)
Shteti
Besimi
në Besimi
në Besimi
në
Parlament
qeveri
politike
Bullgaria
12
17
17
Republika
16
21
16
Çeke
Estonia
36
56
22
Hungaria
15
13
17
Letonia
12
15
10
Lituania
12
17
13
Polonia
16
26
14
Rumania
22
25
25
Sllovakia
34
37
15
Sllovenia
31
31
17
Mesatarja e BE 34
32
24

partitë

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_part1_en.pdf
Një pamje më e thjeshtuar e arsyeve kryesore të reformave dhe forcave drejtuese në
Evropën Qendrore, bazuar në metodën e analizimit dhe grumbullimit, sigurohet në
Tabelën 4.
Tabela 4,Grumbullimi i shteteve të Evropës Qendrore: reformat, arsyet dhe forcat
drejtuese
Grumbullimi
1

2

3

4

Tiparet kryesore
Reformat e para Administratë publike/administrim publik
përfaqësuan nevojën për demokratizimin, një ndryshim nga
sistemi i vjetër dhe dëshirë për ndryshim. Nga mesi i viteve ‘90,
arsyeja më e rëndësishme dhe forca drejtuese për reformat ishte
hyrja në BE. Pas hyrjes kishte pak iniciativa.
Reformat e para Administratë publike/administrim publik
përfaqësuan nevojën për demokratizim, një ndryshim nga sistemi
i vjetër dhe dëshira për ndryshim. Nga mesi i viteve ‘90, arsyeja
më e rëndësishme dhe forca drejtuese për reformat ishte hyrja në
BE. Pas hyrjes, reformat vazhduan.
Reformat e para Administratë publike/administrim publik
përfaqësuan nevojën për demokratizim, një ndryshim nga sistemi
i vjetër dhe dëshira për ndryshim. Nga mesi i viteve ‘90, arsyeja
më e rëndësishme dhe forca drejtuese për reformat ishte hyrja në
BE, por shumë ose pjesa më e madhe e ndryshimeve do të
ndodhnin pa presionin e BE. Pas hyrjes reformat vazhduan, por
në një shkallë të kufizuar.

Shtetet
Republika Çeke,
Lituania, Polonia,
Sllovakia

Reformat filluan kryesisht në lidhje me hyrjen në BE dhe ende
janë të lidhura me këtë arsye.

Rumania

Letonia, Lituania,
Hungaria

Estonia
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2.1 Reformat e administrimit/administratës publike në Evropën Lindore.
Përfituesit apo viktimat e aktiviteteve të donatorëve?
Studimet e rasteve të shteteve që përshkruajnë situatën në Evropën Lindore,
sugjerojnë se ndryshimet më të mëdha të reformave në këtë rajon u drejtuan nga
agjencitë donatore ndërkombëtare. Krahasuar me Evropën Qendrore, ku raportet e
disa vendeve tregojnë se kapacitetet e reformave lokale u krijuan hap pas hapi dhe
pjesa më e madhe e fondeve u sigurua nga BE në një formë relativisht të koordinuar,
në këtë rajon pak progres do të ishte i mundur pa ndihmën nga jashtë. Shumë
ndryshime pozitive nuk do të ishin të mundura pa përdorimin dhe fondet e
ekspertizës ndërkombëtare, sepse kapacitetet lokale dhe burimet financiare ishin dhe
ende janë shumë të kufizuara.
Sidoqoftë, vlerësime të ndryshme të ndihmës së huaj vënë në dukje disa tipare
negative. Raportet e Kirgistanit tregojnë se në mënyrë frekuente, (të paktën pesë
herë), agjencitë donatore iu rrinin mbi kokë ministrive individuale. Në një situatë të
tillë, aplikimi i ―praktikave më të mira botërore‖ është thuajse i pakuptimtë. Për më
tepër, pjesa më e madhe e projekteve ndërtohet mbi ―nevojat e klientit‖ që
identifikohet nga qeveria me anë të ―ekspertëve‖ të jashtëm, dhe nuk i përgjigjet
vërtet nevojave dhe kërkesave të ditëve të sotme.
Shakarashvili (2005, pp. 13–14) i shton këtë: ―Sidomos në fazat e hershme të
reformave pas-Sovjetike, këto shtete tërhiqeshin nga ideja e ―perëndimit‖ dhe ishin të
hapura për bashkëpunimin e ngushtë me organizatat ndërkombëtare (doninonin
fondet perëndimore dhe me influencë perëndimore). Shpesh, ky bashkëpunim i
ngjante një marrëdhënieje midis nxënësit dhe mësuesit, kur qeveritë nuk
kundërshtonin të ndiqnin rekomandimet e partnerëve të jashtëm pa vënë në dyshim
vlerën ose përshtatshmërinë për kontekstin lokal. Agjencitë perëndimore nuk kishin
turp të tregonin sjelljen se ―këshilltari i di të gjitha‖. Rekomandimet për hartimin e
politikave, shpesh bazoheshin në eksperiencën specifike dhe njohuritë e ekspertëve
ndërkombëtare në shtetet e tyre‖.
Raporti hungarez thekson problemet e lidhura me mungesën e koordinimit dhe
mungesën e kuptimit të specifikave lokale:
a) natyra e pakoordinuar/kontradiktore e ndihmës teknike që dyfishohej me nxitjen e
fortë të donatorëve për të treguar prezencën e tyre në shtetet përkatëse, rezultoi në
një ―zvogëlim të numrit të konsulentëve (Ahonen, 2002);
b) mungesa e përhershme e ―praktikave më të mira ndërkombëtare/evropiane‖ të
perëndimit e shoqëruar nga familjariteti i papërshtatshëm me lokalitetin dhe një
përqasje e ―orientuar më shumë nga përkrahja sesa konsultimi‖ (Buss-Vaughan,
1995, de Vries-Sobis, 2005, p. 136);
c) kostot shumë të larta të paguara për këshillimet e shteteve donatore, ulën seriozisht
efikasitetin e programeve dhe krijuan imazhin se donatorët ―i paguan këto para
për t‘i marrë përsëri mbrapsht për vete‖. (Hirschmann, 2003, Prigozhin, 2002).
Këto probleme janë reale dhe të dëmshme. Sidoqoftë, çfarë do të kishte ndodhur pa
ndihmën e huaj? Do kishin arritur këto shtete të reformonin më mirë sistemet e tyre
të qeverisjes, pa presionin e jashtëm dhe ndihmën e tyre, apo s‘do të kishte ndodhur
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thuajse asgjë? Ndihma e huaj është ende e nevojshme në Evropën Lindore. Por nëse
ekziston një mundësi e tillë, më efikase, mënyra më të koordinuara mund të
prodhojnë të tjera, me më pak burime dhe dhimbje
3. Llojet e reformave
Libri ynë duhet të merrej me reformat e administrimit publik, por dihet nga studimet
e të gjitha shteteve tona është e vështirë të përdorësh termin ―reformat e
administrimit publik në kushtet e Evropës Qendrore dhe Lindore‖. Në fillim të
transformimeve në Evropën Qendrore dhe në Shtetet Baltike, pas vitit 1989, reformat
u përqendruan për të riformuar vlerat dhe strukturat e administratës bazë
demokratike. Pjesa më e madhe e reformave në Evropën Lindore filluan(fillojnë
vërtet) shumë më vonë dhe ende sot fokusohen në të njëjtat çështje. Ato s‘mund të
quhen thjesht reformat e administrimit publik.
Periudha e para hyrjes u lidh shumë me ndërtimin e kapaciteteve, ku janë ende të
nevojshme ndryshimet bazë administrative që u përzien me disa elementë të
administrimit publik. Analizat e paketës së reformave hungareze e tregojnë këtë
gjende, duke bërë dallime midis masave të reformave ―klasike të administrimit
publik‖ dhe ―masave specifike të Evropës Qendrore dhe Lindore‖ si për shembull
pakësimin e strukturave ligjore të institucioneve ekzistuese, përmirësimi i punëve
burokratike dhe kontrolli i organizatave administrative, ose masa për të arritur
standardet e BE në disa institucione dhe politika. Kur krahasohet me përpjesëtimin
relativ të këtyre dy klasave, arrihet në përfundimin se përmasat e llojeve të
administrimit publik brenda reformave të përgjithshme, ishin shumë të ulëta në
fillim, por janë rritur në mënyrë domethënëse.
Gjithashtu raporti hungarez identifikon një tipar të rëndësishëm dhe të përbashkët të
sistemit të reformave administrative, të paktën në Evropën qendrore: tradita e
kulturës ―Rechtsstaat‖ në përgjithësi karakterizohet nga roli i ligjit dhe legalizimit
sipas mënyrës që mendon ose vepron qeveria. Kjo kulturë ndikoi në përmbajtjen e
shumë reformave, kur qeveritë përpiqeshin t‘i trajtonin problemet me norma ligjore
dhe jo sipas praktikave më të mira. Pavel (2007) e tregoi këtë fakt kur vlerësoi
zhvillimin e ligjit të prokurimit publik në Republikën Çeke. Numri i paragrafëve dhe
numri i faqeve rritej me amendamente të reja të këtij ligji, pavarësisht faktit se vlera
për auditin e parave të prokurimeve publike është shumë më e rëndësishme në
krahasim me ndershmërinë që duhet të ketë ky proces. Ligj bërësit u përpoqën të
përmirësonin cilësinë e prokurimit me masa ligjore ekstra, por pa ndonjë ndikim në
efikasitetin, efektshmërinë dhe ekonominë. Raporti i çekëve na siguron prova për
këtë çështje: ―Një nga përgjigjet e pyetjes ‗Ç‘qëllim ka riorganizimi?‘ ishte: ‗Qëllimi
i riorganizimit është të riorganizosh‘.‖ Edhe raporti rumun dha sinjale për ―mbilegalizimin‖: si shërbyesit civilë edhe qytetarët bien dakord me faktin se kuadri ligjor
rumun është shumë i ndërlikuar.
Marrëdhënia midis ndryshimeve klasike administrative, ndryshoi në varësi të kohës,
por ishte edhe shumë e ndryshme midis shteteve të përzgjedhura. Për të përshkruar
situatën mund të përdorim klasifikimet e reformave Coombes dhe Verheijen (1997)
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dhe Pollitt dhe Bouckaert (2004)– këto dy klasifikime kanë të njëjtën bazë dhe mund
të thjeshtohen si më poshtë:
1. Reforma e tipit radikal të administrimit publik;
2. Reforma e tipit të përzier;
3. Reformat shtesë.
Nëse përfshijmë edhe shtetet e Evropës lindore, ku reformat janë ende në fazën e
parë dhe do të jetë shumë e vështirë të përpiqesh t‘i emërtosh, situata e shteteve të
mbetura duket të jetë si më poshtë (Tabela 5):
3.1 Reformat radikale NPM – në ç’nivel ka lidhje dhe ndihmon për Evropën
qendrore dhe lindore kjo lloj reforme?
Është e dukshme se Estonia është shteti i shembullit tonë, ku idetë NPM kanë
sunduar në konceptin e reformave të ndryshme të administrimit publik dhe
strategjive duke nisur në gjysmën e dytë të viteve ‘90 dhe një farë idealizimi i
sektorit privat (dhe tregut të lirë) sundon ende sot. Privatizimet masive çuan në
shitjen e ndërmarrjeve strategjike, si hekurudhat (në 2001 deri në ri-kombëtarizimin
në vitin 2007) ose shërbime të rëndësishme si ndihma e parë mjekësore pa u
diskutuar të mëdha publike ose testime në treg. Nuk ka dyshim që Estonia i
përafrohet më shumë nga të gjitha shtetet e Evropës qendrore dhe lindore reformave
të NPM. Për këtë arsye Estonia shërben vazhdimisht si etapë për vlerësimin e
përshtatshmërisë të parimeve të NPM dhe mjeteve për shtetet në tranzicion.
Raporti i shtetit estonez e preku këtë çështje në një mënyrë relativisht të
kuptueshme dhe tregoi problemet kryesore në lidhje me rolin e mbi vlerësuar të
përqasjeve të NPM kë në sistemet administrative, bëhen reformat e shteteve në
tranzicion. Citojmë edhe një herë këtë pjesë të tekstit, për shkak të rëndësisë që ka:
―Shtetet në tranzicion të Evropës qendrore dhe lindore (CEE) …administrata
publike duhet të përballet me një sfidë të veçantë, sepse krijimi i një demokracie
politike dhe implementimi i parimeve efikase, janë bërë detyra të rëndësishme të
modernizimit në të njëjtën kohë.‖ (Jenei dhe Szalai 2002: 368). Pa kuadrin bazë të
administrimit publik në vend, ka pasur presion për të reformuar praktikat e
administrimit që ende nuk ekzistonte. ―NPM është e keqe nëse nxit tranzicionin dhe
shtetet e zhvilluara, sepse nëse ka kuptim, kjo do të thotë se është në një mjedis ku
tradita administrative demokratike funksionon shumë mirë.‖ (Drechsler 2005: 101).
Siç u diskutua nga Schick (1998: 124), ―sa më të mëdha mungesat në praktikat e
krijuara për administrimin e shtetit, aq më të papërshtatshme janë reformat [NPM]‖.
Autorë të tjerë vënë në dukje uljen e nivelit të aktiviteteve NPM për të rritur
mbështetjen dhe besimin. ―Hapësira ku organizimi publik arrin të kufizojë ose rrisë
mbështetjen shoqërore dhe/ose politike, mund të rezultojë në uljen e NPM ose
presionit politik , në një forcim, ose të paktën në ruajtjen e burimeve, detyrave dhe
autonomisë.‖ (Verhoest et al 2007: 486). Peters (2001: 176) përfundon se ―pasi të
institucionalizohet një sistem administrativ i ashtuquajtur Weberian, atëherë mund të
ketë kuptim të merret në konsideratë si të lëvizësh nga ai sistem drejt një sistemi më
modern të PA‖.
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Tabela 5,Klasifikimi i reformave në Evropën Qendrore
Shteti
Tipi i reformës
Reformat shtesë dhe ligjore gjatë gjithë periudhës së vlerësuar. Disa
Republika reforma në administrim pas vitit 2000. Reforma e ―Koncepti i
Çeke
administratës publike‖ nga 1999, u planifikua për ndryshime
komplekse, por u implementuan vetëm masa administrative. Qeveria
liberale e zgjedhur 2006 u përpoq të propozonte ndryshimet NPM, por
nuk pati pushtetin për t‘i zbatuar ato.
Estonia
Reformat estoneze ishin më radikale dhe bazoheshin në NPM. Një nga
sfidat kryesore në Estoni u imponua nga dëshira për të pasur sisteme
moderne të administrimit pa themeluar më parë një bazë solide.
Administratën publike klasike të strukturuar sipas hierarkisë. Qëllimi
kryesor në administratën publike estoneze nuk ishte të ndërtonte një
terren solid për demokracinë, por të përmirësonte efikasitetin për
institucionet publike. Si rrjedhojë e politikave të adoptuara nga
qeveritë pasardhëse
neo-liberale, tema e nënvizuar prapa reformave të qeverisë dhe
iniciativave, e reduktoi rolin e shtetit. Një sjellje e tillë anti shtetit ka
kontribuuar në zhvillimin e ideve të bazuara në shtetin minimal.
Hungaria Reformat hungareze karakterizohen nga një model i përzier, duke
nisur nga shtimi dhe përpjekja për reforma ligjore në fillimin të viteve
/90 dhe më pas ndryshoi ngadalë në një tip të përzier me ndërrimin
radikal NPM në periudhën e viteve pas 2006. Ndryshimet e tanishme
NPM përqendrohen në dy elemente kryesore, duke zvogëluar
(përfshihet një ulje radikale në punësimin në shërbimin civil – më
nivelin territorial dhe lokal kjo ishte diçka e mirë në rangun me dy
shifra, në disa raste arriti nga 30 deri në 50 për qind) dhe radikalizuar
reformat në sistemin e administrimit të burimeve njerëzore.
Letonia
Reformat e Letonisë karakterizohen nga modeli i përzier që nga fillimi
i reformave të tanishme.
Tipa të ndryshme NPM për ndryshimet e reformave u implementuan,
sidomos në fazat e mëvonshme të reformimit të sistemit të
administratës publike, por NPM nuk dominoi kurrë në strategjitë e
reformave.
Lituania
Raporti i këtij shteti sugjeron se Lituania duket se arrin kategorinë e
dytë (modeli i përzier) të shteteve që quhen ―modernistë‖ sipas
klasifikimit nga Pollitt dhe Bouckaert (2000). Në periudhën e para
hyrjes, reforma e Lituanisë për administrimin publik u karakterizua
nga ad hoc dhe përpjekje sektoriale. Nga vitet 1996 deri në 2004
reformat në administrimin publik u drejtuan nga hyrja e Lituanisë në
BE. Një konkurs më intensiv për tipin e reformave të NPM filloi
vetëm pas periudhës së pas hyrjes.
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Polonia

Sllovakia

Rumania
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Polonia është një përfaqësuese tipike e triumfit të reformave ligjore
dhe mund të vendoset në vendin e tretë (shtimi i ndryshimeve) të
grupin e shteteve që bënë reforma. Polonia po vazhdon riorganizimin
e sistemeve të administrimit në sektorin publik. Administrimi i ri
publik pati një ndikim të kufizuar në administratën publike polake,
duke siguruar ide dhe kërkesa për njohjen e nevojave në mënyrë që të
modernizohet administrata publike dhe në të njëjtën kohë të
zvogëlohen përmasat e saj.
Sllovakia, në gjithë këtë periudhë, përfaqëson një tip të përzier
(modernistë), por pas analizave të thella dallohen tre faza kryesore.
Para vitit 2003, reformat ishin inkrementale dhe ligjore, me disa ite
NPM të realizuara. Gjatë periudhës së zgjedhjeve të dyta të qeverisë
së kryeministrit liberal Dzurinda (2003–2006) u realizuan ndryshime
radikale NPM, si decentralizimi masiv dhe paraqitja e skemave
financiare. Koalicioni i kryeministrit të ri, Fico, në pushtet nga viti
2006, u kthye te ideja e një shteti të fuqishëm në sistemin e
shpërndarjes së funksioneve publike.
Informacioni nga raporti i shtetit sugjeron se Rumania ndodhet diku
midis grupit të dytë dhe të tretë. Çdo qeveri, pas revolucionit të vitit
1989 revolucion, ka në axhendën e tij, reformat në administratën
publike. Megjithëse koncepti i administrimit publik ko gjithnjë është
gërshetuar me reformat në administratën publike, disa ide të reja
administrimi si përdorimi i kontraktorëve, manaxhimi strategjik dhe
planifikimi, performanca e sistemeve të matjeve, rrjetet e reformave,
etj, u përfshinë në paketat e reformave.

Analiza të ndryshme (shembull Pollitt dhe Bouckaert, Lane dhe shumë të tjerë)
tregojnë qartë se strategjitë NPM nuk janë vetëm një mjet pozitiv shumë dimensional
dhe NPM si ideologjia e thjeshtë dominuese, nuk është praktika më e mirë për
reformat në sektorin publik. Në këto rrethana, nuk është habi që sjellja e qeverive për
të përdorur NPM ndryshon nga njëri vend në tjetrin, duke reflektuar karakterin e saj
shumë dimensional.
Përdorimi i NPM në vendet në tranzicion, që të jetë i suksesshëm –për të shpërndarë
rezultate dhe ndikime pozitive- duhet të reflektojë rrethanat specifike ―të
tranzicionit‖ që mund të kufizojnë ndikimet e mundshme pozitive të përdorimit të
NPM që përdoren për të reformuar sektorët publike dhe të teprojë tiparet negative.
Në nën-kapitullin e mëposhtëm do t‘i kthehemi disa specifikave të vendeve në
tranzicion, por mund të tregojmë që tani disa prej ndryshimeve të rëndësishme.
Sidomos në fillim të transformimit, tregje shumë konkurruese në vendet në tranzicion
janë në shumë raste, ende duke u zhvilluar, por që karakterizohen nga struktura dhe
sjellje monopoli dhe oligopoli. Si rrjedhojë është diçka optimiste të besosh se
konkurrenca mund të ndihmojë në përmirësimin e performancës në sektorin publik.
Për shembull, dështimi i reformave shëndetësore në Sllovaki dhe Republikën Çeke
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është shumë i lidhur me sistemet e sigurimit shëndetësor pluralist që nuk mund të
funksionojnë në një mjedis ku ka tregje financiare jo shumë të zhvilluara. (Nemec
dhe Lawson, 2005).
Institucionet demokratike dhe ligjet nuk mund të zhvillohen plotësisht gjatë
periudhës së shkurtër të transformimit të shpejtë ekonomik. Do ju tregojmë qartësisht
për këtë fakt në kapitullin tjetër, kur të vlerësojmë rolin e qytetarëve në reformat
administrative. Në demokracitë më pak të zhvilluara, sjellja e politikanëve për të
forcuar pushtetin e tyre në treg dhe burokracitë janë shumë efikase (nga një
këndvështrim ekonomik) dhe mënyra më e thjeshtë për të rritur përfitimet vetjake
(shikoni të dhënat për korrupsionin), të paktën në një këndvështrim afat shkurtër.
Suksesi i mundshëm i NPM është i lidhur me ―cilësinë e shtetit ligjor‖. Nëse qeveritë
dhe rrethet e biznesit neglizhojnë nevojën për të respektuar ligjin, instrumentet NPM
mund të sigurojnë më shumë hapësirë për korrupsion.
3.2 Por edhe një rrugë ligjore nuk ndihmon!
Në pjesën e parë tregoheshin disa dimensione problematike të lidhura shumë ngushtë
me radikalizmin NPM në reformimin e administratës publike dhe sektorin publik në
vendet në tranzicion. Në bazë të kësaj, mund të arrish në përfundimin se ―reformat
NPM në Evropën qendrore dhe lindore janë të suksesshme nëse nuk
implementohen‖. Sidoqoftë, kjo mund të jetë shumë e thjeshtuar. Duhet të theksojmë
të paktën dy fakte të rëndësishme
A. NPM si një reformë ideologjike mund të mos jetë mjeti i duhur për reformat në
vendet në tranzicion, por shumë
politika të bazuara te NPM dhe instrumente do të implementohen sa më shpejt të
munden. për shembull, metoda e vlerësimit të performancës, sidomos etapat,
mund të ndihmojnë vërtet për të përmirësuar transparencën dhe përgjegjësinë.
B. NPM është një mjet ekstrem, por shumë ligjor për reformat, Është i dyti
(gjithashtu jo efikas) ekstrem. Normalisht mbi-legalizimi dhe mbi-rregullimi nuk
ofrojnë efikasitet, ekonomi dhe efiçensë, siç e treguam në shembullin e ligjit të
prokurimit publik. Në kushtet e respektit të kufizuar për ligjin, tipike për pjesën
më të madhe të vendeve në tranzicion, përpiqem të përmirësojmë performancën e
administratës publike me ligje shtesë, norma dhe rregullore që nuk mund të
funksionojnë sepse krijojnë një barrë shtesë për biznesin dhe qytetarët.
Përfundimet janë të drejtpërdrejta. As radikalizmi i NPM as thjesht legalizimi, nuk
janë opsionet më të mira për reformat në administratën publike në vendet në
tranzicion. Një balancë efikase, e përshtatur me kushtet lokale duhet të sugjerohet.
Në çdo rast, implementimi i reformave radikale NPM mund të bëhet kuptimplotë
nëse administrata bazë dhe e besueshme ―Weberian‖ nuk është krijuar si duhet. Në
çfarë mase mund të implementohet një rekomandim i tillë, është e dyshimtë. Realiteti
i proceseve politike në këtë grup shtetesh nuk na siguron shumë hapësirë për politik
bërje efikase dhe implementimin e tyre (Dunn, Staronova dhe Pushkarev, 2006).
Dominojnë vendimet politike afat shkurtra. Politikat afat gjata përbëjnë përjashtim.
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4. Modeli i reformës së administrimit publik sipas Pollitt & Bouckaert dhe
reformat në Evropën qendrore dhe lindore
Në këtë pjesë do të përpiqemi të testojmë hipotezat e përzgjedhura në lidhje me
reformat në administrimin publik në Evropën qendrore dhe lindore, pjesa më e
madhe e të cilave rrjedhin nga modeli i reformave të administrimit publik sipas
Pollitt dhe Bouckaert (2004) (struktura dhe përmbajtja e studimeve të shteteve nuk
siguron material të mjaftueshëm për të analizuar të gjitha dimensionet e mundshme),
e theksuar gjithashtu në kapitullin e parë.
4.1 Reforma në manaxhimin publik e vendit është një proces nga lart-poshtë
Kjo hipotezë është vërtetuar në të gjitha studimet e vendit tonë. Nën kushtet specifike
të EQL, ku aktivitetet e qytetarëve janë të moderuar për të margjinal (shih tekstin më
poshtë) dhe roli i sektorit të OJQ-ve është ende dukshëm i kufizuar, i vetmi pushtet
real për të nxitur reformat është niveli qendror. Në disa raste, ky nivel qendror mund
të jetë i dominuar nga Presidenti. Një shembull tipik është Kazakistan si Republika
Presidenciale:
"Që nga viti 2000 rritja e ndjeshme në ekonominë e Kazakistanit është arritur në
sajë të një lidershipi të fortë të Presidentit. Me një reduktim që në rrënjë të
aktivitetit politik, iniciativat politike dhe ekonomike erdhën kryesisht nga lartë.
Me forcimin e ekonomisë, elita vendim-marrëse dhe centralizimi i pushtetit ishin
të konsoliduara‖.
Një shembull interesant i qasjes së vendim-marrjes nga lartë-poshtë të elitës është
përfaqësuar nga rasti i reformës Sllovake gjatë periudhës 1998-2006. Siç tregohet
nga raporti i vendit, pas zgjedhjeve të përgjithshme në 1998, qeveritë e reja Sllovake
ri panë çështjen e reformës në administratën publike, si një nga qëllimet e tyre
kryesore. Qeveria vendosi të mos përdorin strukturat standarde për të përgatitur dhe
për të zbatuar masat e reformës (Ministria e Brendshme, Këshilli për reformën
Administrative), por krijoi një pozitë të veçantë të emërimeve të Qeverisë për
Reformën e Administratës Publike, jashtë strukturave formale ministrore. Ky person,
i mbështetur nga një rreth i vogël ekspertësh, të zgjedhur në një bazë ideologjike, ka
hartuar të gjitha masat e reformës. Propozimet iu njoftuan publikut gjatë disa
takimeve publike, këto konsultime ishin thjesht formale dhe nuk ndikuan në
përmbajtjen e reformave të propozuara.
4.2 Kapaciteti institucional i reformës është i dobët
Është pothuajse e pashmangshme që kapaciteti institucional për të hartuar dhe
zbatuar reformat administrative efektive në rajonet e EQL është i kufizuar - dhe si
rezultat (ashtu si propozon raporti i Estonisë) shumica e reformave janë qasje "gjyq
dhe gabime". Shumë fakte mbështesin këto supozime:
A: Nuk ka dyshim që në vitet nëntëdhjetë, kur shumica e reformave filloi, ka pasur
një mungesë reale të ekspertizës së përgjithshme dhe specifike për të përcaktuar
politika efektive për reformat – asnjë vend në botë nuk ka pasur përvojë të
mëparshme për kalimin nga një shoqëri me ekonomi të centralizuar dhe
planifikuar në një shoqëri demokratike bazuar në tregun e lirë. Forca kryesore
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lëvizëse pas reformave ishte braktisja sa më shpejt dhe shkëputja sa më shumë
nga e kaluara.
B: Ata që janë përgjegjës për reformat ishin kryesisht përfaqësues nga elitat e larta,
në disa vende njerëz me njohuri dhe aftësi të kufizuar - për shembull raporti rumun
pohon:
"Përtej këtyre deklaratave shpjeguese, është e vështirë të thuash nëse elitat
politike-administrative e kanë të qartë se çfarë nënkupton reforma në
administrimin publik. Megjithëse koncepte të tilla si analiza e politikave publike,
matjen e performancës, dhe vendimmarrja ne mënyrë transparente janë përdorur
dhe keqpërdorur shpesh, administrimi publik nuk është ende një mjet politike
praktik. Elitat kanë nevojë të sqarojnë për veten e tyre kuptimin e konceptit dhe të
largohen nga këndvështrimi ligjor i procesit të reformës ".
ose njerëzit me një rrugë të qartë ideologjike – rasti i Sllovakisë ose Estonisë mund të
jenë përfaqësues të këtij grupi.
C: Shumë qeveri të EQL kanë qenë kryesisht të paqëndrueshme dhe përgjithësisht
koalicione jetëshkurtër të grupeve të ndryshme politike dhe ministrat përgjegjës janë
ndryshuar shpesh. Marrëdhënia mes politikanëve dhe burokratëve në vendet e
Evropës Qendrore dhe Lindore nuk është standarde ose profesionale dhe nuk u krijua
një sistem i qëndrueshëm burokracie; strukturat administrative ndryshohej kur
qeveria ose ministri ndryshohej. Frekuenca e ndryshimeve dhe mungesa e
profesionalizmit kufizojnë në mënyrë të konsiderueshme shanset për reforma
efektive dhe përfaqësojnë politika pothuajse jo-ekzistente afat-gjata. Raporti i
Estonisë thekson si më poshtë:
"Në shumicën e çështjeve të tjera politike, elita politike e Estonisë është larg të
qenit të bashkuar me konsensus. Sipas Lauristin (2003: 613), arsyet pse Estonia
nuk ka politika të plota dhe efektive, nuk janë vetëm mungesa e burimeve
ekonomike apo kapacitetet e vogla administrative, por mungesa e mbështetjes të
mjaftueshme politike. Rivaliteti midis partive politike ka çuar në ndryshime të
vazhdueshme në axhendën e reformës administrative si dhe të mungesës së
konsistencës në strategjitë e zgjedhur".
4.3 Intensiteti i reformës është subjekt i cikleve politike dhe i kushteve të
veçanta lokale
Disa trende dhe aspekte mund të vërehet nën këtë titull. Është e zakonshme që kur
ndodh një ndryshim të kualicionit qeverisës, kjo është e lidhur edhe me një ndryshim
në politikat e reformave - dhe siç është përcaktuar më lart, nuk ka pothuajse asnjë
vazhdimësi politike dhe politika dominojnë politikat në Evropën Qendrore dhe
Lindore.
Shkrirja e reformave në Evropën Qendrore dhe Lindore nuk varet plotësisht nga
modelit i ciklit politik klasik "Downs" (për shembull, qeveria është më e ndjeshme
ndaj nevojave të qytetarëve pak para zgjedhjeve dhe reformat jo shumë popullore
zbatohen shumë shpejt pas zgjedhjeve). Në Evropën Qendrore, në shumicën e
rasteve, reformat ishin parashikuar nga qeveritë përkatëse menjëherë pas zgjedhjeve,
si pjesë e shpalljeve të qeverisë dhe/ ose si dokumenta të veçanta të politikave, por
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zbatimi i tyre i vërtetë nuk mund të jetë i lidhur në mënyrë të qartë me fazën konkrete
të ciklit politik. Për shembull, në Sllovaki, koalicioni 2002-2006 filloi zbatimin e
reformave të mëdha shumë afër përfundimit të mandatit të tij. Koalicioni i ri (pas
2006) bëri ndryshime të rëndësishme menjëherë pas zgjedhjeve. Shumë modele të
ngjashme mund të gjenden në Republikën Çeke.
Sidomos në Evropën Lindore, intensiteti i reformave nuk është i lidhur me të vërtetë
me ciklin politike, por shumë më tepër i lidhur me situatat konkrete lokale. Në
shumicën e rasteve, stabilitet politik shumë i kufizuar kufizon çdo mundësi për të
zbatuar ndryshimet e planifikuara (Ukraina, Kirgistani).
4.4 Roli i qytetarëve, sidomos në fazën e formulimeve të politikave, është shumë
i kufizuar
Ndikim shumë i kufizuar e qytetarëve në procesin e krijimit dhe zbatimit të
politikave për reformën në administratën publike është një nga karakteristikat e
veçanta dominante në rajonin e EQL. Dialogu ndërmjet qytetarëve, politikanëve dhe
zyrtarëve në çështjet publike po zhvillohet ngadalë dhe është ende i kufizuar. Për
shembull, raporti çek thekson:
" Pengesa tipike ne zbatimin e reformës për administrimin/manaxhimin publik të
rajonit është ndarja e qytetarëve dhe politikës dhe OJQ-të shumë të dobëta. Kjo do
të thotë se presioni nga qytetarët në Republikën Çeke është ende shumë i dobët,
nëse ka, dhe është përdorur vetëm në momente kritike në vend".
Të dhënat e mbledhura në Çeki tregojnë disa rezultate problematike - siç u përmend
me sipër, besimi i qytetarëve në partitë politike është në një nivel shumë të ulët prej
rreth 10per qind. Shumë njerëz i shohin partitë politike të dobishme, por mendojnë se
puna e tyre është e pamjaftueshme. 79per qind e banorëve mendojnë se partitë
politike nuk janë të interesuar për qytetarët më shumë se një herë në çdo 4 vjet,
vetëm para zgjedhjeve dhe 85,4per qind e njerëzve mendojnë se ata nuk mund të
ndikojë në vendimmarrje, as dhe në bashkinë apo komunën e tyre (CESES, 2002 ).
Aktiviteti i kufizuar i qytetarëve i ka rrënjët në edukimin e tyre në shkollë dhe është
një trashëgimi e cila mbijeton nga sistemet e centralizuara të para vitit 1989, dhe
është e lidhur gjithashtu me hapësirë relativisht të kufizuar për përfshirje formale dhe
reale të organizatave jofitimprurëse në marrjen e vendimeve për krijimin e
legjislaturës dhe atyre administrative. Megjithatë, roli i sektorit të OJQ-ve është në
rritje pak nga pak dhe ka filluar të ketë ndikim mbi reformat e administrimit publik.
Raporti i Polonisë sugjeron:
"Polonia ka përjetuar një zhvillim të rëndësishëm të grupet e qytetarëve, të cilët
përpiqen në mënyrë aktive për të marrë pjesë në bashkë-qeverisjen e vendit. Disa nga
OJQ-të kanë fituar tashmë një pozitë të fortë në sistem dhe kanë dukshmëri të lartë.
Ne mund të ndajnë këto organizata në tre grupe kryesore: ndërkombëtare, kombëtare
dhe lokale."
4.5 Reformat në manaxhimin publik mbështetur nga BE kanë më shumë gjasa
të ketë sukses.
Ne kemi studiuar këtë çështje vetëm në Evropën Qendrore, sepse pranimi në BE nuk
është relevante për Azinë Qendrore apo për vendet e Kaukazit. Së pari, duhet
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theksuar se manifestime të kësaj hipoteze në raportet e vendit tonë nuk japin një
pamje unanime. Nuk ka pothuajse asnjë dyshim se reformat e shtyra nga procesi i
pranimit në BE (si masat e detyrueshme apo gjysmë të detyrueshëm), janë përgatitur
dhe realizuar - një nga rastet më të dukshme ishte miratimi i ligjit të shërbimit civil.
Megjithatë, disa pyetje mbeten:
• A do të ndodhnin këto reforma edhe pa presionin e BE-së?
• Reformat u zbatuan, por a ishin të suksesshme?
Të dyja këto dimensione diskutohen nga raporti i Estonisë në një mënyrë relativisht
të plotë. Raporti thotë për shembull se:
"(Reformat) .... e përshpejtuara nga presionet e pranimit në BE kanë lëne më
pak burime për analizimin e politikave të reja".
Është e vështirë të nënvlerësohet ndikimi i BE-së mbi zhvillimet politike dhe të
administratës publike në Estoni. Shpresa dhe dëshira për të fituar anëtarësimin në
BE ishte një nga stimuj më të mëdhenj për të nxitur procesin e politikave në
fusha të ndryshme, duke përfshirë edhe reformat në manaxhimin publik.
Edhe pse BE i kushtoi vëmendje të konsiderueshme kapaciteteve administrative
të vendeve kandidate, BE nuk dhanë një model të veçantë për organizimin dhe
funksionimin e manaxhimit publik.
Në Estoni, Evropianizimi ka ndikuar në institucionet dhe funksionet e qeverisë
qendrore. Disa institucione janë themeluar për të administruar fondet strukturore (si
psh. Bordi i Informacionit dhe Regjistrave të Bujqësisë), ndërsa të tjerë janë forcuar
ndjeshëm (Qendra për Investime Mjedisore dhe Ministria e Financave).
Evropianizimi ka prekur edhe disa funksione të shpërndara në të gjithë institucionet e
qeverisjes qendrore. Përgatitja e Planeve për Zhvillim Kombëtar ka ndikuar kuadrin e
përgjithshëm të planifikimit strategjik. Përveç kësaj, zhvillimi i funksioneve të
auditimit të brendshëm në të gjithë institucionet shtetërore është formësuar në
mënyrë të konsiderueshme nga BE. Së fundi, ka institucione kapaciteti administrativ
i të cilëve është forcuar në mënyrë sistematike gjatë procesit të pranimit. Së fundi,
procesi i pranimit në BE në Estoni pati një ndikim të gjerë mbi manaxhimin publik të
vendit, duke përmirësuar kulturën e koordinimit (Viks dhe Randma-Liiv, 2005).
Me gjithë disa shembuj pozitiv, pranimit në BE kishte një ndikim të kufizuar në
reformat në manaxhimin publik të Estonisë. Duke qene se motivimi i brendshëm për
reformën administrative u provua se ishte i pamjaftueshme, edhe faktorët e jashtëm
(kryesisht të lidhur me pranimin në BE) gjithashtu nuk arritën të sigurojnë ndonjë
motiv të fortë për një reformë në administrimin publik të zhvilluar dhe të zbatuar në
mënyrë sistematike. Kështu, pranimit në BE mund që vetëm të ketë përshpejtuar
zhvillime të caktuara në administratën publike të Estonisë por nuk ofrohen zgjidhje
inovative strukturore.
Një shembull i mirë se si BE ka ndikuar reformat e manaxhimit publik vjen nga rasti
i Lituanise. Ekzistonte një farë frike që përparimi i ngadalshëm në plotësimin e
kërkesave të BE-së në fushën e shërbimit civil do të shtynte fillimin e bisedimeve për
anëtarësimin në BE të Lituanisë (së bashku me grupin e parë të të aplikantëve më të
avancuar). Prandaj, u vendos të përshtatej një projekt-ligji mbi Shërbimin Civil në
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Seimas në vjeshtën e vitit 1999 para shpalljes së ardhshme të Raportit të Rregullave
të Komisionit në shtator, 1999.
4.6 Reformat ne administrimin publik të mbështetura nga donatorë dhe
konsulentët ndërkombëtarë kanë më shumë gjasa të ketë sukses
Gjithashtu është e mundur për të studiuar këtë çështje në Evropën Qendrore, por
pasojat e saj janë shumë më të rëndësishme në Lindje, ku funksioni koordinues i
procesit të pranimit në BE nuk pati ndikimi në mënyrë të konsiderueshme në
reformat e administrimit publik. Është gjithashtu e nevojshme për të kuptuar, siç
tregohet më lart, se ne duhet të bëjnë dallimin midis "ndodhi" dhe "pati sukses"
Në Evropën Qendrore, veçanërisht në fazën e parë të transformimit, shumë reforma
ndodhën për shkak të presioneve të donatorët ndërkombëtarë (jo të BE-së), si Banka
Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, USAID-it ose donatorë nga vende të
veçantë. Jo të gjithë ishin të suksesshëm – p.sh krijimi i sistemeve pluraliste në
sigurimin shëndetësor në Çeki dhe Sllovaki.
Në Evropën Lindore shumica e reformave ndodhën për shkak të presioneve nga disa
donatorët ndërkombëtare, dhe relativisht pak prej tyre janë vlerësuar si të suksesshme
nga raportet e shteteve - teksti i mposhtëm i Armenisë është tregues:
"Ashtu si vendet e tjera në tranzicion, edhe Armenia nuk i shpëtoi politikave jo
shumë koherente, madje kontradiktore të nxitura nga donatorë të ndryshëm.
Ashtu si përmendin edhe Hovsepyan dhe Khudaverdyan (2006, f. 28), 'natyra e
pjesshme e kësaj ndihme, ndoshta si një përgjigje për kompleksitetin e
jashtëzakonshëm të strukturave të administratës publike dhe mjedisit politik
shoqërues dhe nevoja për të shpërbëre fushën në element të menaxhueshme, ka
rezultuar deri me tani me një qasje të pjesshme për reformat dhe me një humbje
të mundshme të perspektivës strategjike".
4.7 Niveli relativisht i lartë i korrupsionit përbën një tipar specifik të rajonit me
ndikime të rëndësishme mbi reformat e reja ne administrimin publik
Për fat të keq, sipas burimeve të ndryshme, korrupsioni është gjithashtu një faktor i
rëndësishëm në Evropën Qendrore dhe një çështje me të vërtetë e përhapur në Lindje.
Një nga burimet më të cituara janë treguesit IÇK të krijuar dhe të matur nga
Transparency International
(http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008), i
cili
siguronte paraqitjen e mëposhtme të rajonit tonë (Tabela 6):
Siç tregohet, për shembull, në raportin e Sllovakisë, nivelet e larta të korrupsionit
kufizojnë mundësinë për më tepër mjete që do të ndihmonin në mënyrën e re në
administrimin publik, të tilla si konkurrenca dhe zvogëlojnë mundësinë për rezultate
pozitive. Në qoftë se çështja e korrupsionit nuk është e përfshirë në hartimin e
reformës, probabiliteti i dështimit rritet në mënyrë dramatike - megjithatë, shumica e
qeverive në Evropën Qendrore dhe Lindore nuk duan të dëgjojnë se korrupsioni
ekziston dhe mund të ndikojnë reformat e manaxhimit publik.
Për të qenë më komplekse, ne gjithashtu duhet të theksojmë se korrupsioni mund
edhe të jenë (deri diku), i kufizuar nga reformat në manaxhimin publik - sidomos nga
rritja e transparencës dhe llogaridhënies. E para ka ndodhur tashmë pothuajse kudo
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në Evropën Qendrore dhe Lindore - vendet miratuan një ligj për më tepër liri në
informimin e qytetarëve, sektorin e OJQ-ve dhe universitetet, si dhe grupet e
ekspertëve tani kanë lehtësi më të mëdha në të dhënat, të nevojshme për matjen e
efikasitetit dhe efektivitetit. Gjetjet e tilla janë botuar shpesh, në sajë të lirisë së
shtypit, dhe ngadalë kanë filluar të ndikojnë në opinionin publik dhe qëndrimet
publike, dhe nëpërmjet kësaj, edhe në punën e sistemit të administratës publike.
Tabela 6,Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit 2008
Renditja
e vendit
1
1
1
26
27
45
47
52
52
58
58
62
67
70
72
72
85
85
92
109
109
134
145
147
151
151
158
166
166
166

Vendi
Danimark
Zelanda e Re
Suedia
Sllovenia
Estonia
Republika Çeke
Hungaria
Letonia
Sllovakia
Lituania
Polonia
Kroacia
Gjeorgjia
Rumania
Bullgaria
Maqedonia (Ish Republika Jugosllave e )
Mali i Zi
Serbia
Bosnja dhe Hercegovina
Armenia
Moldavia
Ukraina
Kazakistan
Rusia
Bjellorusi
Taxhikistan
Azerbajxhan
Kirgistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Rezultati
i IPK 2008
9,3
9,3
9,3
6,7
6,6
5,2
5,1
5,0
5,0
4,6
4,6
4,4
3,9
3,8
3,6
3,6
3,4
3,4
3,2
2,9
2,9
2,5
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,8
1,8
1,8

Vrojtimet
e përdorura
6
6
6
8
8
8
8
6
8
8
8
8
7
8
8
6
5
6
7
7
7
8
6
8
5
8
8
7
5
8

Rezultati
i vrojtimit
9.1–9.4
9.2–9.5
9.2–9.4
6.5–7.0
6.2–6.9
4.8–5.9
4.8–5.4
4.8–5.2
4.5–5.3
4.1–5.2
4.0–5.2
4.0–4.8
3.2–4.6
3.4–4.2
3.0–4.3
2.9–4.3
2–5 - 4.0
3.0–4.0
2.9–3.5
2.6–3.1
2.4–3.7
2.2–2.8
1.8–2.7
1.9–2.5
1.6–2.5
1.7–2.3
1.7–2.1
1.7–1.9
1.5–2.2
1.5–2.2

4.8 Çështje të tjera
Sipas Pollitt dhe Bouckaert (2004), ngjarjet e rastësishme, të tilla si fatkeqësitë dhe
skandale mund të shkaktojnë, lehtësojnë apo të ngadalësojë ecurinë e reformave.
Megjithatë, në rajonin e EQL është me të vërtetë e vështirë për të gjetur ndonjë
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korrelacion të qartë mes ngjarjeve të rastësishme dhe hartimit dhe zbatimit të
reformës. Një arsye mund të jetë paraqitja e kufizuar e ngjarjeve të rëndësishme –
raporte të disa vendeve (Hungari, Sllovaki dhe të tjerë) thonë se ngjarjet e
rastësishme nuk ndodhin. Ngjarjet e rastësishme mund të aktivizojnë qytetarët ose
OJQ-të, në disa raste, dhe nëpërmjet kësaj, të ndikojnë disa ndryshime të pjesshme në
zbatim, por asnjë nga raportet e vendeve nuk tregoi se ngjarjet e rastësishme
lehtësuan reformat. Sigurisht, periudhat e mungesës së stabilitetit politik (mund të
llogariten si ngjarje të rastësishme??) ngadalësojë çdo ndryshim të vërtetë të
reformës.
Hipoteza se reforma në manaxhimin publik ka më shumë gjasa të ketë sukses nëse
niset nga një ministri (ose disa ministri) me ndikim është vërtetuar pjesërisht nga disa
prej studimeve të vendit tonë, por në një mënyrë të veçantë. Situata në Evropën
Qendrore, sugjeron se shumë reforma janë përgatitur dhe implementuar nga
ministritë apo organet e veçantë me ndikim të kufizuar dhe ky fakt mund të jetë një
nga arsyet pse disa reforma patën zbatim të kufizuar dhe rezultate të planifikuara dhe
ndikim jo të madh. Ne jemi në gjendje të identifikojnë vetëm një rast specifik:
reformat e Sllovakisë 2004-2006, kur kryeministri ishte fuqia kryesore për të shtyrë
përpara reformat në manaxhimin publik, dhe në një kohë relativisht të shkurtër,
pothuajse të gjitha ato të planifikuara, janë realizuar.
Për sa i përket raportit mbi ndikimet e pjesshme të qeverisë reformën e administrimit
publik ne vetëm mund të theksojmë - siç u përmend më lart - se probleme të veçanta
të vendeve të EQL janë tepër të pjesshme, ka koalicionet qeveritare të krijuara mbi
bazën e një qëllimi, me mungesë kapaciteti për bërjen ose zbatimin e politikave.
Raporti hungarez është marrë me çështjen e "shtetit të së drejtës administrative" dhe
të "modelit të shtetit që ka interesin publik' në një mënyrë relativisht të plotë. Ai ka
theksuar efektet e një kulture "Rechtstaat" në reformat e administrimit publik në
Hungari (ne te cilën shumica e reformave masive ne Manaxhimin e Ri Publik filluan
të zbatohet vetëm kohët e fundit). Po shënojmë disa prej pjesëve kryesore:
"Në analizimin e kulturës administrative hungareze, shqyrtimi i arsimit te
nëpunësve civilë është një tregues edukativ. Analiza empirike e subjektit arrin
në përfundimin se të diplomuarit e Ligjit akoma luajnë një rol të spikatur në
administratën publike Hungareze. Kjo analize mbështetet nga dy argumente. Së
pari, ata janë të fuqishëm (me rreth 100per qind në 2005) te përfaqësuar me
grupe të një rëndësie të larte ndërmjet nëpunësve civilë në pozicione
menaxheriale dhe në ministri. Është karakteristike se ne atë periudhe në
Shërbimin e Larte Civil, i përbërë nga nëpunësit e lartë civilë, 57per qind e
nëpunësve civilë kanë një diplomë në Ligj
(Gajduschek 2006 faqe 605). Së dyti, rregullat ligjore e bëjnë të qartë se në
praktikë, avokatët patjetër perceptohen si më kompetentet e administratës.
Shembujt përfshijnë rregullat e përjashtimit në të ashtuquajturin "sistemi i
provimit te specializuar" te nëpunësve civilë, i detyrueshëm për shumicën me te
madhe te punonjësve të administratës: vetëm avokatet janë të liruar nga detyrimi
për të kaluar ketë provim kryesisht ligjor. Situata është e ngjashme me skemën
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kryesore te provimit te Administratës se Përgjithshme Publike. (GajduschekHajnal 2000).
Raporti çek flet për çështjen e orientimit afat-shkurtër të nëpunësve civilë në raport
me reformat e
2004, duke treguar se ky problem është ende i vlefshëm (mund të jete më i vlefshëm
në krahasim me
fazat e hershme të reformës, ku entuziazmi i "post-revolucionit" çoi shumë
ndryshime përpara ne mënyrë
te shpejte. Po përmendim disa pjese kryesore:
"Rezoluta e Qeverisë ne 3 mars 2004 miratoi një procedurë dhe drejtimet kryesore të
reformës dhe
modernizimin e shtetit ne administratën qendrore (CSA). Janë zgjedhur drejtimet
kryesore të mëposhtme:
• racionalizimi i proceseve në CSA,
• përmirësimi i manaxhimit në CSA,
• përmirësimi i cilësisë së CSA,
• zbatimi dhe përmirësimi i shërbimit shtetëror në CSA,
• racionalizimi i financimit te CSA
Një formë e realizimit të projektit është zgjedhur - njëri nga qëllimet është qe të
arrihet realizimi i projekteve të ndryshme, realizim ky nga të dyja zyrat e
administratës publike dhe subjektet e tjera (p.sh. studime eksperte, etj.) Megjithatë,
zbatimi ishte shumë i ngadalshëm dhe gjithashtu për shkak se shumica e zyrtarëve
preferuan rezistencë pasive CSA dhe parashikuan që aktivitetet e reformës do të
zhdukeshin para zbatimit të tyre të vërtetë".
Roli i analistëve në rajonin e EQL është vështirë të vlerësohet, për shkak të një fakti
të rëndësishëm - nuk janë me të vërtetë pak, nëse ka, grupe ekspertesh të pavarur dhe
të fuqishëm në shumicën e vendeve të EQL. Standardi në këtë sferë është i
ndryshëm (apo i ngjashëm?) me demokracitë e vjetra - shumica e qeverive në mënyrë
indirekte, mbështesin grupet e ekspertëve lidhur me ideologjinë e tyre dhe
përdorimin e organeve të tilla në fazën e përgatitjes të reformave dhe shpalljen e tyre
(MESA 10 të lidhur me partitë liberale në Sllovaki mund të jetë një shembull i një
trendi te tille, me raste të ngjashme pothuajse kudo në Evropën Qendrore).
5. Arritjet kryesore te reformës
Reformat në administrimin - manaxhim publik në rajonin e EQL-së mund të
vlerësohen nga kënde të ndryshme, por është e nevojshme të pranohet se ato kanë
sjellë shumë ndryshime dhe përmirësime te rëndësishme, te nevojshme dhe
pozitive, në krahasim me situatën ne fillim. Në shumë raste dhe vende praktikat kane
qene efektive dhe hendeku mes cilësisë së administratës në vendet e zhvilluara dhe
në rajon ka ardhur duke u zvogëluar. Në tekstin ne vijim do te vëmë në dukje
zhvillimet më të rëndësishme në disa nga sektorët më kryesor të administratës
publike.
5.1 Manaxhimi financiar
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Nga një pikëpamje makroekonomike, është e nevojshme të pranojmë se të gjithë
vendet anëtare te BE-se, kane përmirësuar dukshëm disiplinën e tyre financiare, fale
zbatimit të metodave moderne të buxhetit. Para krizës financiare në fund të vitit
2009, shumë pak vende duhet ende të përballonin nivelet shumë të mëdha të deficitit
dhe borxhit, përtej kriterit te përcaktuar te Maastrihtit (Hungari, Poloni).
Manaxhimi i reformave të financave publike (makro) sllovake janë (ndoshta së
bashku me shtetet balltike), më progresivet dhe radikale. Qysh ne 2005, Sllovakia ka
filluar me një program afatmesëm të plotë te përllogaritjes së performancës se
buxhet në nivel kombëtar, dhe qysh nga 2010 kjo metodë do të zbatohet në nivelin
komunal.
Një kalim ne program i performancës se buxhetit , është një proces i vazhdueshëm
në rajon, i realizuar ne fillim ne Lindje, - për shembull në Armeni apo Kazakistan.
Një proces i tillë është vendimtar, duke qenë se ndihmon për të lidhur inputin me
outputin, te ardhurat me rezultatet, dhe nëse me te vërtetë zbatohet (ose me pak kohe
vonesë) , ajo mund të ndihmojë ne mënyrë të konsiderueshme shtimin e "vlerës për
para" nga shpenzimet publike.
Disa mjete të tjera të manaxhimit të financave publike filluan të përdoreshin në
mënyrë rutinë, veçanërisht në Evropën Qendrore, - të tilla si kontraktimi, prokurimi
publik, apo dhe projekte te partneritetit publik-privat. Ashtu si tregon edhe raporti
Sllovak, rezultatet e tyre në dhënien e vlerës për para janë shumë të ndryshme, dhe
varen nga kushtet konkrete lokale dhe mjedisi. Nivelet e larta të korrupsionit janë një
pengesë e rëndësishme për suksesin. Analiza kosto-përfitim dhe analizat e ndikimit,
janë gjithnjë e më shumë te praktikuara, për shkak të nevojës për të përdorur CBA
në lidhje me alokimin e fondeve strukturore të BE .
Një pikë relativisht e dobët është efikasiteti I kontrollit financiar dhe auditimit në
EQL. Raporti sllovak sugjeron se ndershmëria, pajtimi, përafrimet e legjislacionit
dhe vlera e auditimit për para është ende një praktikë e kufizuar. Nga të gjitha
trajektoret e reformave të manaxhimit financiar (buxhetit, financës, auditit), Lituania
ka bërë përparim të mirë në fushën e auditit financiar dhe të performancës: ka
pasuruar auditimin financiare dhe auditimin e pajtueshmërisë me disa auditime në
fushën e performancës të kryera nga Zyra e Auditit Kombëtar.
5.2 Shërbimi civil dhe manaxhimi i burimeve njerëzore
Sipas raporteve të vendit, të gjitha vendet e testuara krijojnë një sistem të njëjtë të
shërbimit civil; vetëm koha dhe të dhënat janë të ndryshme dhe vendi i parë me një
ligj modern të shërbimit civil është Hungaria, në 1992. Themelimi i Zyrës së
Shërbimit Civil dhe fusha e përgjegjësive të saj nuk është një proces i koordinuar apo
unanim. Raste interesante janë ato situata kur një zyrë e tillë u krijua dhe u shfuqizua
- Polonia apo Sllovakia, dhe Ministria e Punës u ri caktua për të përmbushur
funksionet e saj. Një tjetër mundësi u përdor, për shembull, në Letoni, ku u vendos
që nga fillimi se roli i një zyrë të tillë do t'i jepej Kancelarit.
Sistemet e reja të shërbimit civil, përfshijnë karakteristika kryesore të rëndësishme,
të
tilla
si:
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1. I thjeshtuar: niveli maksimal i deficitit 3per qind të PBB-së dhe niveli maksimal i
borxhit 60per qind të PBB-së.
• Emërimet e paanshme në bazë të meritës (të paktën formalisht). Kushtet, kriteret
dhe proceset e emërimit janë relativisht transparente dhe të sigurojnë
besueshmëri. Disa vende kane vendosur një sistem të centralizuar te emërimit,
disa te tjera përdorin sistem të decentralizuar.
• Kriteret për promovim dhe shpërblimin e nëpunësve civilë te jene të përcaktuara
dhe në shumicën e rasteve zbatohen. Vlerësimi i rregullt performancës është
rregull (shiko tekstin)
• Gjendja juridike, përgjegjësitë, detyrat dhe të drejtat e nëpunësve civilë
përcaktohen me ligj kudo, dhe gjuha është relativisht e ngjashme. Më shumë
dallime mund të gjenden në kategorinë "nëpunës publikë". Skema specifike
shpërblimit për nëpunësit civilë janë një zgjidhje të përbashkët.
Suksesi i procesit të themelimit dhe zhvillimit të shërbimit civil dhe metoda e tij e
manaxhimit të burimeve njerëzore është i ndryshëm. OECD / SIGMA dhe Banka
Botërore në mënyrë të përsëritur arritën ne përfundimin se Lituania (së bashku me
Letoninë) përbëjnë një përjashtim nga trendet e pafavorshme në Evropën Qendrore
dhe Lindore: Lituania ka vazhduar reformat e saj të shërbimit civil në periudhën e
pas-pranimit, ndryshe nga shumica e vendeve të tjera të reja anëtare të BE. Në një
shkallë prej pesë nivele, Banka Botërore vlerësojnë reformat e Lituanise si " te
arritura ne mënyrë të konsiderueshme" (niveli 2), nivelin më të lartë midis të gjitha
shteteve të reja anëtare të BE-së (Banka Botërore, 2006: 31).
5.3 Ndryshime organizative
Decentralizimi është veçanërisht një tipar i përbashkët në gjuhën e reformave në
manaxhimin publik në rajonin e EQL; megjithatë shkalla e tij dhe realiteti të
ndryshojnë ndjeshëm. Ndryshimet më radikale te decentralizimit mund të gjenden në
Estoni dhe Sllovaki; në Sllovaki decentralizimi ishte motoja kryesore e reformave
pas 2000. Opozita mund të gjendet në lindje, për shembull, Ukraina nuk krijoi veteqeverisje ―të vërtetë‖.
Ndryshimet me te rëndësishme formale te decentralizimit janë të lidhura me krijimin
e vetëqeverisjes lokale dhe rajonale dhe transferimin e kompetencave dhe burimeve
për këto nivele. Ndikimi i këtyre ndryshimeve është i ndryshëm, duke respektuar
faktin se decentralizimi është një mjet me potencial të rëndësishëm, por edhe me disa
kufizime, dhe duke respektuar nevojën për të futur masat e decentralizimit në lidhje
me një ambient konkret të reformës dhe për të shmangur pasojat negative të
"papritura" me zbatimin e tij. Një shpërndarje e parregullt e përgjegjësive kufizon
mundësinë për ekonominë e shkallës dhe rrit kostot e transaksionit. Shumë njësi të
vogla të qeverisë vuajnë nga mungesa e kompetencave dhe e ekspertizës, por edhe
nga mungesa e burimeve:
"Kapaciteti administrativ i qeverive
nën-kombëtare dhe shpenzimet
administrative dhe të pajtueshmërisë të decentralizimit duhet të merren në
konsideratë kur përcaktohen shpenzimet midis niveleve të qeverisjes" (Allen dhe
Tommasi, 2001, f. 74).
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Gjetjet e Vitek et al (2002), duke llogaritur kostot administrative të tatimeve lokale
në Republikën Çeke, duke bërë një zgjedhjeje te rastësishme te disa komunave, duke
përdorur metodën e intervistave personale dhe analizimin e të dhënave statistikore
ekzistuese janë një shembull shumë i mirë i shpenzimeve ekstra nga copëzimi i të
pazgjidhurave (Tabela 7).
Tabela 7,Kostot administrative të tatimeve në komunat e zgjedhura Çeke (2000)
Komuna Numri i Te ardhurat nga Kostot administrative Kostot
banoreve taksat lokale
(në mijëra CZK)
administrative (%)
(në mijëra CZK)
A
150
3
6
200
B
400
7,5
8,1
107,5
C
6400
1313
182
13,9
D
9800
970
307
31,6
E
23000
1365
243
17,8
F
33100
7750
243
3,13
G
72000
15207
486
3,2
Burimi: Vitek 2002
Në shumë raste, sidomos "Lindore" , decentralizimi, dhe veçanërisht decentralizimi
fiskal, ka ndodhur kryesisht ligjërisht, dhe jo shpesh faktikisht. (Sevic, 2005)
përcakton mekanizmat më të rëndësishëm financiar që do të ngrihen dhe
përcakton katër pyetje të rëndësishme, të cila kanë marr vetëm përgjigje të
pjesshme në rajon:
A. Si do te projektojmë sistemin me te mire e me te përshtatshëm fiskal
ndërqeveritar qe do te garantoje te ardhurat lokale te nevojshme , veçanërisht në
qoftë se është e pamundur të parashikohet ne mënyrë të saktë dhe reale të ardhurat
nga taksat lokale, tarifat dhe burime të tjera të të ardhurave të autoriteteve lokale?
B. Çfarë është sistemi me i përshtatshëm i manaxhimit të taksave vendore?
C. A duhet të reagojnë për pabarazitë territoriale, te krijuara nga decentralizimi fiskal
midis rajoneve dhe komunave për shkak të bazave të taksave të ndryshme dhe
nevojave të ndryshme për shpenzime?
D. Huamarrja Komunale dhe rregullimi i saj
Të gjitha vendet e shqyrtuara shprehin (më shumë ose më pak "me zë të lartë" dhe
konkretisht) nevojën për të zvogëluar madhësinë e sektorit civil / publik - më
radikale në këtë drejtim ishte Estonia. Në të vërtetë, shumica e objektivave të
planifikuara për "reduktimin" nuk janë arritur, edhe për shkak të pranimit në BE i cili
ishte i lidhur me nevojën për të emëruar nëpunësit civil dhe për t'u marrë me çështjet
e BE. Çekia, Polonia, Sllovakia dhe të tjerët, zyrtarisht kane deklaruar disa herë një
strategji vendosjeje; megjithatë, madhësia totale e punësimit publik është stabilizuar
apo është ne rritje ( shih raportin e Çekise)
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Çështja kritike në këtë fushë është "uniformiteti i zvogëlimit" - për shembull qeveria
sllovake njoftoi në vitin 2006 planin e saj për të ulur numrin e nëpunësve civilë me
20per qind në të gjitha organet publike. Ky plan nuk respektoi as supozimin e
pranuar se vetëm analizat e duhura ex-ante mund të ndihmojë për të gjetur vende të
tepërta të punës në administratën publike, as faktin se një reduktim i thjeshtë i stafit
nuk mund të thotë shumë nga pikëpamja e efikasitetit, por mund të ulë në mënyrë të
ndjeshme nivelin e cilësisë së ofrimit të shërbimit.
"Zvogëlimi" është i lidhur edhe me privatizimin, kontraktimin dhe burimet e jashtme
(të përmendura më lart) dhe me krijimin e një përzierje të vërtetë të sektorëve
"publik-privat-civil". Shkalla e këtyre proceseve ndryshon, me Estoninë si rastin më
radikale. Në këtë zonë ne kemi për të theksuar se shumica e vendeve ende
mbivlerësojnë- ose madje edhe politizojnë parimin e pronësisë në proceset e
prodhimit të shërbimeve publike. Ndryshimet në qeveri janë të lidhura me qëndrimet
(qeveria e "të majtëve" preferojnë alternativa publike, qeveritë liberale zgjidhje
private) - dhe si pasojë, ndryshime organizative të kushtueshme ndodhën. Shembulli
klasik është ai i kujdesit shëndetësor (Nemec, 2008) - në të njëjtën kohë Sllovakia po
rishqyrton sistemin pluralist të sigurimit shëndetësor, Polonia ka filluar të punojë në
zbatimin e tij (në të dy rastet, shpenzimet e ndryshimit do të jetë më të larta se çdo
përfitim i mundshëm) . Në të njëjtën kohë, kur Sllovakia shqyrton reformën e saj në
kujdesin shëndetësor, Çekia fillon zbatimin e saj.
Në vendet më pak të zhvilluara, zvogëlimit është edhe një reagim i nevojshëm për
mungesën e burimeve publike, të shkaktuara nga performanca e ulët ekonomike. Me
një mungesë të burimeve, privatizimi nuk ndihmon, por thjesht kufizon mundësinë e
shumë qytetarë të kenë qasje të nevojshme për shërbimet bazë, veçanërisht kujdesin
shëndetësor (Armeni).
5.4 Teknologjitë e informacionit
Raportet e vendi si edhe shumë burime të tjera tregojnë se një nga reformat më të
përparuar në vendet e EQL është e-qeverisjes, sidomos në Evropën Qendrore, ku
mësimi i kompjuterit dhe mundësia për të hyrë në internet janë relativisht të larta.
Megjithatë, vendet me akses të kufizuar në internet janë gjithashtu duke u përpjekur
për të zbatuar aktivitetet e-qeveri - shembulli më i mirë është Kazakistani, me një
program të veçantë e-qeveri nga 2005. Në një situatë ku vetëm 3per qind të banorëve
të vendit kanë mundësi të përdorin internetin, qeveria ndërton qendrat publike
elektronike, ku njerëzit mund të kenë akses dhe të trajnohen. Qytetet kryesore duan të
jenë progresive - Astana filloi projektin pilot "Qyteti Elektronikë " në 2007.
Çështja e e-qeverisjes nuk ishte trajtuar tërësisht në raportet e vendit, por ka shumë
burime që tregojnë përparim pozitiv. Për shembull, Kunstelj, Leben dhe Vintar
(2006) propozojnë, bazuar në hulumtimet e bëra në Slloveni, që:
Rezultatet e sondazhit tregojnë se shumica e organeve administrative janë
paraqitur në web me informacion në lidhje me organizimin dhe veprimtarinë e
tyre. Ata gjithashtu ofrojnë komunikim me anë të e-mailit me qytetarët. Pjesa më
e madhe e formularëve të aplikimit shkarkohen dhe janë tashmë në dispozicion
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për procedurat nën kompetencën e organeve të pushtetit qendror, në kundërshtim
me procedurat e vetëqeverisjes lokale. E-transaksionet nuk janë zbatuar ende.
Nga ana e kërkesës rezultatet e anketës tregojnë se ndërgjegjësimi mbi eqeverisjen i përdoruesve të internetit është shumë i lartë, sepse të gjithë ata janë të
vetëdijshëm për të paktën një grup funksional të e-qeverisë (informacion,
komunikim me anë të e-mailit me nëpunësit civilë, formularët e aplikimit që
mund të shkarkohen dhe e-shërbimet publike). Në shikim të parë, niveli i
përdorimit të e-qeverisë është gjithashtu relativisht i lartë, pasi 83per qind e
përdoruesve të internetit kanë përdorur tashmë të paktën një nga mundësitë e
mësipërme; megjithatë, vetëm një sasi të vogël e informacionit të dhënë,
formularëve të aplikimit dhe e -shërbimeve është shfrytëzuar. E njëjta gjë është e
vërtetë dhe për komunikim me anë të e-mailit.
Ajo që ende mungon në shumicën e vendeve është një sistem publik informacioni
uniformë dhe i ndërlidhur, duke zvogëluar ngarkesën administrative për qytetarët dhe
sipërmarrësit, të cilët ende kanë nevojë të lëvizin midis zyrave me certifikata publike.
Rasti më pozitiv është Sllovenia, me rregullin që informacioni i dorëzuar në qeveri
nuk do të kërkohet përsëri. Estonia është gjithashtu duke vazhduar mirë; vendet e
tjera kanë mbetur prapa, por duke përparuar me one-stop-shop për sipërmarrësit janë
bërë më shumë një rregull se sa një përjashtim (Spacek, 2006).
5.5 Manaxhimi i performancës.
Manaxhimi i performancës dhe skemat e performancës financiare janë relativisht të
shpeshta, por japin rezultate të përziera. Një shembull pozitiv mund të jetë futja e
manaxhimit të performancës në Lituani e cila shpesh konsiderohet si një shembull i
praktikës së mirë. Lituania është përdorur shpesh si një pikë referimi për shtetet e
tjera të reja anëtare të BE dhe vendeve të ish-Bashkimin Sovjetik. Së bashku me
Letoninë, Lituania ka marrë vlerësimin më të lartë të manaxhimit të performancës në
Evropën Qendrore dhe Lindore (rreth nivelit tre), me vendosjen e një sistem të
manaxhimit të performancës të planifikuar, zbatuar dhe shqyrtuar (në të dy rastet)
(Banka Botërore, 2006: 20 ).
Raporti i Sllovakisë ka treguar disa probleme, por edhe arritjet pozitive, lidhur me
futjen e skemave të financimit të performancës për arsimin fillor, të mesëm dhe të
lartë. Randma-Liiv (2005) ka përshkruar sukseset dhe kufizimet lidhur me futjen e
Pay-per-Performance në Shërbimin Civil të Estonisë.
Një tendencë pozitive është përdorimi në rritje i këtij procesi në të gjitha nivelet e
qeverisjes, sidomos nga qeveritë lokale dhe ministritë që ofrojnë shërbime. Rëndësia
e përgjithshme e matjes është e qartë - ajo mund të përmirësojë performancën e
sektorit publik ("krahason") dhe llogaridhënies në sektorin publik ndaj qytetarëve
("publikojnë dhe konsultohen"). Në mjedisin e veçantë të EQL, rëndësia e
―benchmarking‖ efektiv është edhe më e rëndësishme - dalja nga vlerësimi i
mbarëvajtjes standarde të matjes (plotësimin i vlerësimit të punës me anë të
krahasimit) mund të ndihmojë për të përballuar probleme të rëndësishme ne lidhje
me besueshmërinë e kufizuar të të dhënave për performancën, për shembull, për

308

Reformat e Manaxhimit Publik në Evropën Qendrore dhe Lindore

shkak të kushteve të ndryshme vendore, dhe nga efektet e përhapura të vendosur
gabimisht ose sistemeve të performances të zbatuara gabimisht.
5.6 Manaxhimi i cilësisë.
Iniciativat për cilësinë janë të shpeshta, por zakonisht të decentralizuar në rajonin e
EQL. Shumë organe publike vendosën të zbatojnë standardet ISO për të përmirësuar
cilësinë e proceseve të brendshme dhe rezultateve. Iniciativa të tjera për cilësisë janë,
për shembull:
• Standardet e futura për shërbimet publike,
• Zyrtarizimi i one-stop-shops,
• Angazhimi i klientëve dhe partnerëve të sektorit të tretë në proceset e
vendimmarrjes,
• Kontrolli mbi cilësinë në ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet miratimit të
dokumenteve të qytetarëve,
• Garantimi i qytetarëve për të drejtën për t‘iu drejtuar një avokati të popullit të
pavarur në rast të ofrimit të shërbimeve të pakënaqshme,
• Futjen e sistemeve ―Kornizën e Vlerësimit të Përbashkët‖ (Tabela 8).
Tabela 8,Numri i përdoruesve të regjistruar në Kornizën e Vlerësimit të Përbashkët
në shtetet e reja anëtare të BE
Shteti

Numri i perdoruesve te rregjistruar ne KPV

Bullgari

5

Republika Ceke

58

Estania

18

Hungaria

118

Letonia

5

Lituania

9

Polonia

53

Rumania

33

Sllovakia

18

Sllovenia
Burimi: www.eipa.nl
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Megjithatë, ashtu si tregojnë disa aktivitete për krahasimin e cilësisë (p.sh. Çmimi
Evropian për Shërbimin Publik), vendet e EQL ende duhet të përmirësohen ndjeshëm
dhe të përballen me kërkesa më intensive nga qytetarët për shërbime publike me
cilësi, të cilat me siguri do të rriten me kalimin e kohës (në krahasim me gjendjen e
sotme me aktivitetit qytetar të kufizuar, siç përshkruhet nga raportet e vendit).
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