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OPINION

ADRIAN CIVICI

Ekonomia botërore vazhdon të
jetë “e sëmurë” dhe pikëpyetjet
ndaj kohës se kur mund të nor-
malizohet situata, në vend që të

pakësohen po shtohen çdo ditë e më
tepër. Këtë e konfirmon dhe FMN në një
raport të saj të vetëm dy ditëve më parë,
kur në mënyrë pesimiste konkludon se
“e ndikuar nga zvogëlimi i fortë kërkesës,
sidomos në vendet e zhvilluara dhe ato
të avancuara, si dhe nga rritja e shpejtë e
inflacionit në vendet emergjente dhe ato
në zhvillim ... ekonomia botërore po ka-
lon një situatë të vështirë”. Më e kërcënu-
ara duket të jetë rritja ekonomike, e cila
nga 5% në vitin 2007, pritet të rezultojë
në 4.1% në 2008-n, për të zbritur në 3.9%
në 2009-n. Dhe ndryshe nga disa parash-
ikime të mëparshme, sipas të cilave rritja
do të ishte më e ulët në SHBA, BE-ja dhe
disa vende të tjera të zhvilluara, por pa
prekur vendet emergjente dhe ato në
zhvillim, këtë radhë FMN është e shqetë-
suar se edhe “vendet emergjente apo në
zhvillim pritet të humbin vitalitetin dhe
rezistencën e tyre”. Sipas projeksioneve
të FMN-së, rritja ekonomike e këtyre
vendeve do të jetë 1 pikë përqindje më e
ulët këtë vit, duke zbritur nga 8% në
2007-n në 7% në 2008-n. Edhe në Kinë ajo
pritet të jetë 2-3% më e ulët këtë vit.

Shqetësimi i dytë lidhet me inflacion-
in, i cili gjithashtu po kthehet në një
makth për ekonominë dhe financat
botërore. Inflacioni po rritet në shkallë të
gjerë dhe pa u ndalur si në ekonomitë e
zhvilluara, ato emergjente e të avanc-
uara, ashtu dhe në ekonomitë në zhvil-
lim e ato të varfra. Shumë vende të BE-së
e kanë kaluar tashmë nivelin e inflacion-
it prej 4%, shifër kjo dy herë më e lartë se
objektivi i Bankës Qendrore Evropiane.
Në SHBA, në muajin qershor, inflacioni
arriti në 5.1%, dhe në kushtet kur rritja
ekonomike parashikohet në nivelin min-
imal prej 1.3% për 2008-n, ekonomistët
po i tremben gjithnjë e më shumë rënies
në një situatë stagflacioniste, çka do ta
thellonte akoma më shumë krizën e
ekonomisë dhe financave amerikane,
krizë që ka pasoja direkte në të gjithë
ekonominë botërore. Rritja e inflacionit
po bëhet preokupuese edhe në grupin e
vendeve emergjente dhe në zhvillim,

duke prekur shifrat 8.6%, nivel ky i pa-
parë që prej 10 vjetësh.

Pasojë direkte e rritjes së inflacionit
është dhe presioni mbi fuqinë blerëse të
konsumatorëve, sidomos në vendet e
varfra dhe ato në zhvillim, shumë prej të
cilave gjykohet se “po humbin të gjitha
avantazhet e krijuara nga 10 vjet sakrifi-
ca në emër të stabilizimit të treguesve
makroekonomikë të tyre”. Shumë prob-
lematike paraqitet gjendja si në grupin e
vendeve “strukturalist importues”, të
cilët po shikojnë t’u përkeqësohet
përditë e më tepër bilanci i tyre tregtar
dhe ai i pagesave, ashtu dhe në grupin e
vendeve “me të ardhura të ulëta e mesa-
tare” të cilat po ndeshin vështirësi seri-
oze për të garantuar nivelin ushqimor të
shtresave të varfra të popullsive të tyre.
Qeveritë e këtyre vendeve po kërkojnë të
gjitha mënyrat e mundshme që të ush-
qejnë korrekt popullsitë e tyre, sidomos
shtresat e varfra dhe profesionet më të
prekura nga kriza aktuale, duke u për-
pjekur që të shmangin sa më shumë
rënien në spiralen “paga-çmim-infla-
cion” dhe pa prekur rezervat e tyre mon-
etare. Tensionet kryesore inflacioniste në
këtë grup vendesh vijnë e do të vazh-
dojnë të vijnë kryesisht nga rritja e çmi-
meve të lëndëve të para, burimeve en-
ergjetike e kryesisht naftës dhe gazit dhe
çmimeve të produkteve ushqimore. Sa
më tepër një vend të synojë rritje të lartë
ekonomike, aq më i ekspozuar do të jetë
përballë efektit të rritjes së çmimeve në
tregjet botërore. Sa më negativ ta ketë bi-
lancin tregtar, aq më tepër duhet t’i bëjë
llogaritë me përkeqësimin e bilancit të tij
të pagesave apo borxhit të brendshëm e

propozuara qëndron tek aplikimi i poli-
tikave të shtrënguara monetare nga ana
e bankave qendrore, forcimi i disiplinës
buxhetore, administrim më elastik i për-
qindjeve të këmbimit të monedhave
lokale kundrejt monedhave ndërko-
mbëtare si dollari, euro, yen-i, apo sterli-
na, kufizimi i moderuar i ofertës dhe kon-
trolli i kërkesës së brendshme, modifikim
dhe strukturim të politikave tregtare të
tyre në mënyrë që të shihen efekte të
shpejta në rregullimin e bilancit importe-
eksporte, modifikimi i politikave fiskale
e doganore për të përmirësuar alokimin
e burimeve dhe transfertave financiare
në favor të shtresave më të prekura, etj.

2. Politika specifike në mbrojtje të të
varfërve. Në këtë rast, rekomandimet
janë shumë specifike sidomos nga kënd-
vështrimi i efektivitetit. Rekomandimet
përmblidhen në sentencën që është më
mirë “që gjithë efekti i rritjes së çmimeve
t’i transmetohet konsumatorëve, sepse
kjo do t’i inkurajonte më shumë
prodhuesit që të rrisin kapacitetet e tyre
prodhuese, dhe nga ana tjetër do të
stimulonte kufizimin e kërkesës kon-
sumatore”. Por një politikë e tillë duhet
shoqëruar patjetër me masa speciale për
mbrojtjen e grupeve sociale apo profe-
sioneve që nuk i kanë mundësitë reale
për të përballuar rritjen e çmimeve. Poli-
tika më e rekomanduar është përpunimi
i një diapozitivi masash “për një mbrojtje
sociale të orientuar saktë në objektivat
dhe fushën e saj të veprimit”. Por këto
masa duhet të jenë specifike dhe të stu-
diuara, sepse jo çdo masë që mund të
japë efekte pozitive në këtë drejtim ësh-
të e rekomandueshme. Kështu p.sh., si-

pas një studimi të FMN-së në 46 vende
të botës që bëjnë pjesë në këtë kategori,
“26 prej tyre, në përgjigje të rritjes dras-
tike të çmimit të karburanteve, kanë sh-
tuar dukshëm subvencionimin e kar-
buranteve. Pesë prej këtyre vendeve
pohojnë se për këtë qëllim përdorin shi-
frën impresionuese “deri në 5% të PBB të
tyre”. Institucionet Ndërkombëtare,
megjithëse e pranojnë si një politikë
afatshkurtër e të përkohshme, aplikimin
e subvencioneve të tilla, në fakt i konsid-
erojnë ato “si tmerrësisht të kush-
tueshme... si nxitëse të një konsumi të
lartë e artificial ...si shkaktare të rritjes së
presionit mbi çmimin e karburanteve
dhe energjisë në nivel ndërkombëtar”.

3. Politika në favor të rritjes së kon-
sumit. 84 vende të botës deklarojnë se
gjatë vitit të fundit kanë aplikuar politi-
ka në favor të uljes së taksave mbi
produktet agro-ushqimore; 88 vende
deklarojnë se kanë subvencionuar direkt
e indirekt produktet ushqimore, disa
prej të cilave, duke përdorur për këtë
qëllim deri në 1% të PBB të tyre; 56 vende
kanë aplikuar politika e masa speciale në
mbështetje të mensave shkollore e uni-
versitare, qendrave sociale, shpërn-
darjes së tollonëve ushqimorë falas për
grupe të veçanta sociale etj. 39 vende
deklarojnë se kanë financuar me për-
parësi projekte të mëdha publike në
zonat e defavorizuara për t’i dhënë një
impuls të ri punësimit dhe të ardhurave
të popullsive të këtyre zonave, etj.

4. Politika në favor të rritjes së pro-
dhimit të brendshëm dhe reduktimit të
importeve. Një masë shumë e madhe
vendesh e kanë kthyer vëmendjen drejt
rritjes së prodhimit vendas kryesisht në
sektorin e bujqësisë dhe agro-indus-
trisë, minierave e lëndëve të para, naf-
tës dhe energjisë elektrike etj., duke fi-
nancuar me burime të brendshme apo
me kredi projekte të gjera në këto drej-
time. Vëmendja ndaj minierave të brak-
tisura, ndaj shfrytëzimit të çdo burimi të
brendshëm hidrik, të erës, qymyrit,
riciklimit të mbeturinave etj., për pro-
dhimin e energjisë elektrike; vëmendja
ndaj bujqësisë, blegtorisë e pemëtarisë,
ndaj shtimit të pyjeve etj., po njeh zgjer-
im galopant në buxhetet dhe politikat
ekonomike të shumë vendeve.

FMN DHE KRIZA
EKONOMIKE

Loja e politikës
me politikën

ndaj emigrantëve
mund të merreshin më mirë ambasadat dhe konsul-
latat shqiptare (pjesë e kësaj administrate) përveçse
me manaxhimin e problemeve të shtetasve të tyre? Por
kjo ka kosto... natyrisht që ka kosto por kjo nuk është
pengesa kryesore. Kryesorja është mungesa e dëshirës
dhe e ambicjes, vlera diametralisht të kundërta me ato
që ata që rëndom i quajmë “emigrantë”. Ambicja dhe
dëshira për të arritur diçka i shtyu këta të fundit të
zgjidhnin një rrugë të vështirë mbijetese.

A nuk ishin po kaq ambicioze dhe me kosto të larta
për momentin, projekte të mëdhaja “made in Albania”
si centralet bërthamorë, hyrja ne NATO me ushtarë që
shkojnë me bukë me vete nëpër reparte, apo dhe ën-
drra e hyrjes ne BE pa plotësuar shumicën e kushteve.
Ato kushte që dhe vendet që u nisën nga një start
pothuajse me ne në 1990 e largët, i kanë përmbushur
me kohë. Segmenteve politike “senior” apo “me eks-
periencë” në Shqipëri nuk ju intereson vota e shteta-
sve Shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë. Kjo për
shumë arsye për mendimin tim...

E para është se emigrantëve nuk mund t’ua ma-
nipulosh dot votën e tyre me argumente që fillojnë
gramatikalisht me kohën e ardhshme, “do të...”. Të
prirur nga pragmatizmi dhe nevoja për rezultate të
prekshme (e quajtur ndryshe instikti i mbijetesës) ata
kurrsesi nuk do të gënjeheshin nga premtimet elekto-
rale dhe shpeshherë irrealiste, të fushatave zgjedhore.
Diapazioni i vendimit të emigrantit, nisur nga kushtet
ku ai evoluon, ia lejon luksin e një vendimmarrjeje më
të shtrirë në kohë dhe më pak emocionale duke e bërë

këtë strategji të pavlefshme.
E dyta është fakti që emigranti duke evoluar në

botën në të cilën “ata me eksperiencë” dëshirojnë të
integrojnë Shqipërinë e TYRE, ja njohin më mirë prob-
lemet e përditshme me të cilat kjo botë përballet. Atyre
“me ekperiencë” nuk ju intereson vota emigrantëve,
sepse sjellja e tyre politike do të kalojë në nje sitë shumë
të hollë vlerësimi. Dhe “miqtë e ndritur” që ata takojnë,
sa në Crans Montana, sa në Londër, sa në Paris etj. do
të jenë pjesë e vlerësimit të sjelljes politike të tyre. Nuk
mundet që ky emigrant të mos ndikohet nga “miqësia
e ngushtë dhe fatlume”, fjala vjen me Berluskonin, sa
për të marrë një shembull. Nuk mundet, sepse ai e ka
parë me sytë tij duke folur për emigracionin (pra për
të) në të njëjtën kohë që fliste në Napoli dhe për pleh-
rat që mbuluan këtë qytet mesdhetaro-perëndimor.
Paralelizmi i përdorur nga “miku” dhe mënyra nuk
kanë vend për koment, por ama nuk mund të kalonte
pa u ndjerë sa herë që miqësia e “mikut” do përdorej si
argument elektoral. E thënë shqip, nuk mundesh t’u
hedhësh hi syve me tokën e premtuar.

Dhe e treta dhe më e rëndësishmja është se “emi-
grantët” do të jenë një elektorat i ri, me problematika
të reja dhe pak të ndryshme me ato të cilat “njerëzit me
eksperiencë” janë mësuar të përballen deri tani. Ata
do të ishin komplet të paaftë të përdornin të njëjtën
strategji elektorale demagoge, manipuluese dhe cini-
ke, si ajo që përdorin në mitingjet e tyre elektorale bren-
da territorit. Këta politikanë nuk do të mund të përdor-
nin të njëjtat mjete presioni, si fjala vjen, i forti i lagjes
që tani është bërë biznesmen dhe i thotë vetes elitë,
për të ndërruar kursin e votës. Dhe këtu më vjen në
mend një histori që më tregonte gjyshja ime kur isha i
vogël, histori kjo e ndodhur në një fshat të Korçës.

Duke mbajtur meshën një të diel, prifti i fshatit pa
me bisht të syrit nje djalë “mistrec” që po i vidhte bukën
tradicionale të meshës me një mashë. Djali përfitonte
kështu nga fakti që prifti s’mund të ndalonte ceremon-
inë fetare dhe nuk mund t’i bërtiste në sytë e gjithë
fshatit. Atëherë, prifti për të mos rënë në sy e për t’i
tërhequr vëmendjen djalit “mistrec”, ndërroi një strofë
të psallmit të tij dhe vazhdoi të këndonte:

“Të pashë o i biri i Petraqit, të pashë,
Kur e more meshën me mashë,
Ç’të të bëj që jam i zënë,
Pa do të ta dh... të t’ëmë”.

* Ekonomist, kërkues shkencor dhe
asistent lektor në Universitetin e Lozanës

dhe unë një diçkaje. Prandaj, le të mos luajmë me
ndjeshmërinë, të kemi pak respekt e të flasim për të
drejtën e votës të shtetasve shqiptarë jo residentë,
që jetojnë jashtë.

Megjithatë nuk dua të shtyj me forcë porta që janë
të hapura dhe të përdor të njëjtat argumenta për të
thënë të njëjtat gjëra që janë thënë e stërthënë. Ajo
ç’ka do të ishte interesante në këtë stad, për mendi-
min tim, do të ishte kuptimi i pse-së së këtij laksizmi
politik përballë kësaj të drejte dhe jo kërkese, siç në
fakt është tendenca të parashtrohet.

Le ta nisim nga fundi, çfarë di t’i pengonte emi-
grantët – tha dikush – të vinë e të votojnë këtu? Në fakt,
teorikisht asgjë, përveç faktit banal të një udhëtimi në
Shqipëri të karakterizuar nga shpenzime aspak të neg-
lizhueshme. Pra, konsiderata dhe zelli për “t’i mjelë”
dhe në të drejtën e tyre qytetare të votës nuk shmanget
as në këtë argument. Po çfarë bën shteti në këtë rast?
Asgjë, ndershmërisht asgjë. Të drejtën e tyre legjitime
qytetare, ai ua lë prapë totalisht në kurriz të tyre, siç
çdo gjë tjetër deri më tani. Të mos harrojmë pra që
përveç përfitimeve direkte ekonomike, emigrantët i
kanë kursyer këtij shteti dhe mjaft probleme sociale.
Këto probleme ose të lidhura direkt me personin e
emigrantit ose indirekt me familjet e tyre në territorin
e Shqipërisë, të cilave ata u zgjidhin financiarisht në
një masë jo të neglizhueshme problemet e përdit-
shme. Dhe si këmbim çfarë i kërkojnë ata shtetit të tyre?
Një administratë të aftë, që përveç parave të tyre, aq të
mirëpritura, t’u administrojë dhe votën e tyre. Me çfarë

IGLI TASHI*

Dhe siç është tradita, stina e verës bashkë
me të nxehtin, sjell dhe realitete politike
po aq të nxehta e që kundërmojnë erë
manipulim sapo të hapësh kapakun. I tillë

është dhe debati mbi një marrje në konsideratë të
votës e emigrantëve, të cilët kanë një emër, një ident-
itet dhe një përkatësi, atë të të qënit shqiptarë. Them
marrje në konsideratë, jo për të qenë pesimist, por për
të qenë realist për fundin afatshkurtër të këtij diskuti-
mi. Nuk është rastësi që këtij diskutimi filloi t’i binte
era gjatë verës... Normal, bën nxehtë, ata do të vijnë,
duke ju përgjigjur kështu spoteve zëmergjerë të medi-
ave dhe opinionit publik. Me nënqeshjen dhe pafu-
qinë që i karakterizon, kjo pasojë e emrit që mbajnë,
EMIGRANT, ata prapë do të vijnë.

Më kujtohet nje skeç i viteve ‘90 i estradës së Shko-
drës, ku disa grevistë urie, të vetëdijshëm dhe hallex-
hinj dhe ata si emigrantët, arrinin në konkluzionin që:
“qeveria ban medemek sikur s’na sheh, e na bajmë
medemek sikur s’hajmë”. Një situatë që ka karakteri-
zuar dhe akoma karakterizon sjelljen e asaj që quhet
shoqëri apo ndërgjegje shqiptare.

E kam të qartë që askush nuk mund të gjykojë mbi
palët në këtë diskutim, dhe kjo për shumë arsye. Këtu
qëndron dhe problemi kryesor në trajtimin e proble-
mit, sepse në këtë rast nuk duhet të ketë palë. Për
mungesë statistikash nuk mundemi të jemi rigorozë
në shifrat e përmendura, siç do t’a kërkonte etika e
profesionit dhe e analizës. Megjithatë thotë populli
“Fshati që duket nuk do kallauz”. Dhe me ato pak
statistika që kemi, mund të themi pa frikë që një e
treta e shtetasve Shqiptarë ndodhen jashtë vendit,
dhe që jo më pak se kaq është kontributi i tyre në
ekonominë e vendit.

Prandja ky diskutim nuk bie era ndershmëri. Nuk
bie era ndershmëri që nga etiketa që u zgjodh për
parashtrimin e problematikës. Ata që punojnë dhe
evoluojnë në rrethe të ndryshme akademike, intele-
ktuale etj. e dinë mirë që gjetja e titullit përbën një
ndër pjesët kryesore dhe më domethënëse të mate-
rialit apo të shkrimit. Cinizmi i fshehur mbas titullit të
dhënë, “vota e emigrantëve” evokon në vetvete pikën
më të ndjeshme, atë të përkatësisë ultime të kësaj
pjese, që me mish e me shpirt, me vuajtje dhe fyerje,
duron peshën e rëndë të fjalës emigrant. Është kjo
peshë që mundohen ta heqin çdo herë që ata shkelin
në Shqipërinë e tyre, sikur të donin të thonin, i përkas

të jashtëm.
Megjithëse larg frikës ekstreme të një

kaosi financiar ndërkombëtar, situata e
tregjeve financiare konsiderohet akoma
“e vështirë”. Masat energjike të ndër-
marra kohët e fundit për përballimin e
turbulencave financiare, krizës së kre-
dive të këqija, rënies së vlerës së dollar-
it, etj., si dhe progresi inkurajues në
fushën e rikapitalizimit të një numri të
madh bankash të mëdha, duket sikur e
kanë larguar parashikimin e një “shpër-
thimi të mundshëm të sistemit financiar
botëror”. Por, kriza e mjaft bursave nga
më kryesoret e botës javën e kaluar,
shenjat e qarta të pakësimit dhe shtren-
jtimit të kreditit në tregjet financiare
botërore si pasojë e përpjekjeve për
“shëndoshjen” e bilanceve të bankave
dhe institucioneve të tjera financiare,
dëshmon se situata edhe në këtë sektor
mbetet mjaft delikate dhe me shumë të
papritura.

Si mund të reagojnë qeveritë dhe
pushtetet publike në një situatë të tillë?
Shumë institucione e organizma ndërko-
mbëtare, të tilla si FMN, Banka Botërore,
OBT, BERZH, PNUD, FAO, Banka Qen-
drore Evropiane, FED etj., japin një sërë
rekomandimesh e recetash për ta përbal-
luar këtë situatë të ekonomisë botërore
që, në mënyrë direkte apo indirekte, po
prekin pa dallim të gjitha vendet dhe
popullsitë e botës. Si më të rëndësishmet
në efektet e tyre mund të përmenden:

1. Politika të kujdesshme mak-
roekonomike, të cilat duhet të mbajnë
paralelisht në konsideratë presionet in-
flacioniste dhe rrezikun e zvogëlimit të
rritjes ekonomike. Gama e zgjidhjeve të
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