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NJË VËSHTRIM MBI GJENDJEN DHE 
PROBLEMET QË DALIN NË LUFTËN KUNDËR 

COVID-19
Prof. dr. Pirro PRIFTI

Dekan i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike
Universiteti Europian i Tiranës

ABSTRACT
The World health Organization (WhO) on March 11, 2020 declared COVID-19 a pandemic, 

pointing to the over 118,000 cases of the coronavirus illness in over 110 countries and territo-
ries around the world. Now the coronavirus COVID-19 is affecting 219 countries and territo-
ries. According to data registered on April 12, 2021 the state of the COVID-19 pandemic world-
wide is: coronavirus cases 137,128,582; deaths 2,955,124, recovered: 110,281,545, active cases 
23,891,913, etc. During this period governments around the world and international organization 
undertook health, monetary, social and administrative measures. The invention and production of 
some different vaccines was an effective tool in the war against COVID-19. The invention and pro-
duction of some different vaccines was an effective tool in the war against COVID-19.1) The spread 
of COVID-19 infection in Albania has started since December 2019 in the form of viral infections 
which were called influenza forms because the Institute of Public health (IPh) does not have the 
ability to diagnose viral characters. On March 8, 2020 a total quarantine was established in our 
country, which lasted until May. Later only restrictive measures or so-called locks were imposed 
throughout the territory applying WhO rules: hand washing-keeping social distance (prohibition 
of activities) and personal 2 m, personal hygiene. however, the infection figures in the Albanian 
population according to IPh, in April 11, 2021 were registered 128,155 persons with COVID-19, 
2,310 deaths, were recovered 97,206 and were vaccinated 256,810 persons. Two pandemic waves 
have passed, one in March-April 2020, the other in january-February 2021, with significant fluctu-
ations in the infection over the months. Mass vaccinations, which began in February and continue 
into March and April, will help achieve "herd immunity" and end the pandemic. The government 
authorities has declared that during the first 6 months, they will reach 0.5 million vaccinations. 
Since April 12, 2021 by a proposal of the Technical Experts Committee, the government softened 
some restrictive measures such as extension of “policy time” form 20.00 to 22.00.

Key words: WhO; COVID-19 (SARS CoV-2) Pandemic; "herd immunity"; Albania; Vac-
cines; Pfizer – BioNTech; Moderna; AstraZeneca; Sputnik V;Sinovac (Sinofarm).

1) https://www.worldometers.info/coronavirus/#news.
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I. VËSHTRIM MBI PANDEMINË E COVID-19 NË SHKALLË 
BOTËRORE

1. Përhapja e pandemisë COVID-19 në botë
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e quajti COVID-19 koro-

navirusin që u shfaq për herë të parë në Wuhan (Kinë) më 31 dhjetor 2019, 
por termi më i saktë është SARS-CoV-2, pasi një epidemi e tillë e njo-
hur si SARS-CoV ka ndodhur më parë në vitet 2002-2004.2) Më 11 mars 
2020 OBSH-ja e shpalli COVID-19 një pandemi, pasi ishin raportuar mbi 
118,000 raste të sëmundjes së koronavirusit në mbi 110 vende dhe terri-
tore në botë dhe qëndronte rreziku i përhapjes së mëtejshme globale.“Kjo 
nuk është thjesht një krizë shëndetësore publike, kjo është një krizë që do 
të prekë çdo sektor”, u shpreh me këtë rast dr. T.A.Ghebreyesus, drejtor i 
përgjithshëm i OBSH-së, në një konferencë me medien. “Kështu çdo sek-
tor dhe çdo individ duhet të përfshihet në luftë.” 3)

Shqetësues mbeti fakti që shkenca ende nuk ka mundur të përcakto-
jë qartë shkakun apo origjinën sesi kaloi ky koronivurus i ri te njerëzit. 
Raporti i publikuar nga Misioni i Përbashkët me ekspertë nga OBSH-ja 
dhe Kina që ushtroi një investigim nga 16-24 shkurti 2020 në Wuhan, e 
konsideroi të pamundur origjinën e këtij virusi nga laboratori.4)

Rreziku i vërtetë i kësaj pandemie ishte pamundësia për t’iu përgjigjur 
në kohë këtij infeksioni për dy arsye: sepse është një infeksion i ngjashëm 
me SARS dhe MERS nga afërsia strukturore e këtyre retroviruseve, por 
virusi i ri COVID-19 ka edhe disa veçori të reja strukturore në ARN etj., 
dhe së dyti, masat parandaluese kërkojnë pak kohë për t’u përgatitur dhe 
për këtë arsye kjo periudhë kohore nga shpërthimi i tij deri në marrjen e 
masave është periudha kur virusi dominon dhe përhapet në popullatë.5)

2) “CO” për coronavirus, “VI” – për virus dhe “D” për disease – sëmundje. Zyrtarët e shëndetësisë 
shmangën lidhjen e këtij virusi pas ndonjë pozicioni gjeografik, kafshe apo grupi njerëzish për të 
mos stigmatizuar njerëz apo vende. L. Shahollari. Ecuria e COVID-19 në këndvështrimin statistikor 
e demografik. Rev. ‘Demografia’, Nr.1, 2020, F.6.

3) https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/
4) WHO-convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2: China Part.Joint WHO-China 

Study. 14 January-10 February 2021. Joint Report. P.120. https://www.who.int/publications/i/item/
who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part.

5) P.Prifti: Pandemia e COVID-19: rrezikshmëria dhe problemet që duhen zgjidhur. ‘Demografia’, 
Nr.1, 2020, f. 65.
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Kjo është arsyeja pse, me gjithë masat e shumta me karakter shënde-
tësor, monetar, social-ekonomik dhe administrativ nga qeveritë në mbarë 
botën si dhe organizatat ndërkombëtare, pandemia COVID-19 gjatë peri-
udhës së vitit të fundit mori përhapje të gjerë, me shpejtësi të ndryshme 
transmetimi në shtete e rajone të ndryshme, por në mënyrë progresive e 
të vazhdueshme. Përjashtim bën Kina, ku masat e zbatuara nga autoritetet 
arritën që ta izolonin përhapjen e mëtejshme të koronavirusit në qendra të 
tjera të mëdha urbane.

Kështu, ndërsa deri më datën 30 prill 2020 në shkallë botërore ishin 
regjistruar vetëm 3,310,039 raste me COVID-19, rreth një vit më vonë, 
më 12 prill 2021 ky numër kishte arritur në 137,128,582 ose 41.4 herë më 
shumë, vdekjet nga 234,143 në 2,955,124 ose 12.6 herë, rastet aktive nga 
2,032,651 në 23,891,913 ose 11.8 herë etj.6)

Nga ana tjetër, ka ndryshuar edhe përhapja gjeografike si dhe renditja 
e shteteve të botës. Përjashtim këtu bëjnë SHBA-të që mbajnë vendin e 
parë si vitin e kaluar edhe tani në këtë periudhë. Kështu, në prill 2020 në 
SHBA ishin regjistruar 1,095,304 raste me COVID-19 ose 1/3 e rasteve 
gjithsej në botë, kurse në prill 2021 ky numër kishte arritur në 31,968,601 
ose 29 herë më shumë, 23.3 për qind e numrit gjithsej.

SHBA-të zënë vendin e parë edhe për numrin e vdekjeve. Në prill 
2020 ky numër ishte 63,871 ose 27 për qind e numrit gjithsej, kurse në prill 
2021 576,170 ose 19.5 për qind.

Në renditjen sipas shteteve bie në sy fakti që India nga vendi i 16 vitin 
e kaluar me 35,043 raste me COVID-19, pas një viti është ngjitur në ven-
din e dytë me 13,686,073 ose 10 për qind të numrit gjithsej. Kurse numri i 
vdekjeve nga 1,154 është rritur në 171,089.

Po kështu, një kapërcim të madh ka bërë edhe Brazili, që renditet i treti 
me një numër gati sa India, 13,482,543, por me një vdekshmëri më të lartë, 
353, 293, që vjen pas SHBA-ve.

Aktualisht pandemia e COVID-19 ka prekur 219 vende dhe territore 
në botë. 

Nga analiza e mëtejshme e të dhënave të tabelës 1 vdekshmëria në 
botë del 2.2 përqind e rasteve gjithsej,personat e shëruar 80.4 përqind, 
personat e sëmurë aktivë 17.4 përqind dhe pacientët në gjendje të rëndë 
shëndetësore 0.4 përqind e numrit gjithsej.

6) Të dhënat për vitin 2020 janë nxjerrë nga: L. Shahollari. Ecuria e COVID-19 në këndvështrimin 
statistikor e demografik. Revista ‘Demografia’, Nr.1, 2020. F.18.
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Sigurisht që krahasimi më i drejtë është kur të dhënat llogariten jo sipas 
numrit të shteteve, por për 1 milion banorë.Kështu, vendin e parë për numrin 
e rasteve me COVID-19 për 1 milion banorë e mbajnë përsëri SHBA-të me 
96,143 persona, por në vendin e dytë ngjitet Franca me 77,497 banorë, pasu-
ar nga Spanja me 72,062; Polonia 68,404; Britania e Madhe 64,160; Brazili 
63,081 etj. Kurse India, për shkak të numrit të madh të popullsisë, rreth 1.4 
miliard banorë, rezulton me vetëm 9,842 raste. Më shumë vdekje për 1 mili-
on banorë janë regjistruar në Itali, 1,898; në Britani 1,865: në SHBA 1,733; 
në Brazil 1,653; në Meksikë 1,610;në Poloni 1,547; në Francë 1,516 etj.
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2. Veçoritë kryesore të pandemisë së COVID-19 
Pak më shumë se një vit nga shpallja e pandemisë COVID-19, bota 

shkencore tani ka më shumë dijeni dhe vendet janë angazhuar më fort në 
luftën kundër këtij virusi.

Veçoria dalluese e luftës kundër kësaj pandemie është evidentimi i 
detajuar i të dhënave dhe analizat në vende të ndryshme e sidomos në qen-
drat më të specializuara të botës, kërkimet e të cilave kanë çuar edhe në 
prodhimin e një numri vaksinash.

Veçoria e dytë kryesore është lufta e koordinuar kundër COVID-19 
nga shtetet dhe në mënyrë globale nga institucionet ndërkombëtare. Shu-
ma të mëdha monetare janë shpenzuar nga qeveritë e shteteve të ndryshme, 
sidomos nga vendet e mëdha për të financuar kërkimet shkencore dhe për 
të mbajtur nën kontroll përhapjen e saj brenda vendeve respektive. 

Pandemia ka marrë shumë jetë njerëzish dhe kryesisht të moshave të 
treta, me sëmundje shoqëruese si diabeti melitus, hipertensioni arterial, 
obeziteti, sëmundje obstruktive kronike pulmonare (SPOK), persona du-
hanpirës, abuzues me lëndët narkotike dhe të gjithë ata që kanë imunitet të 
ulur të lindur apo të fituar nga sëmundje të ndryshme si HIV-AIDS.

Një nga pasojat më të rrezikshme të COVID-19 ka qenë sindromi i 
çlirimit të citokinës, që shoqërohet me vdekshmëri të lartë për shkak të 
hiperinflamacionit dhe çlirimit të enzimave inflamatore e të formimit të 
mikrotrombeve në organizëm, kryesisht në pulmone.

Për të ndaluar pandeminë në botë si dhe në çdo vend përkatës ka vetëm 
dy mënyra. E para është infektimi nga virusi në mënyrë natyrale i mbi 2/3 
të popullatës për të arritur “imunitetin e tufës”, duke marrë edhe masat 
mbrojtëse përkatëse. Në këtë rast infektimi masiv nga virusi do të shkak-
tonte shumë viktima dhe gjendje të rënda.

Mënyra tjetër është ajo nëpërmjet vaksinimit masiv në mënyrë që 
“imuniteti i tufës” të arrihet sa më shpejt në rrugë artificiale. Vaksinimi 
masiv ndërpret infeksionin, pakëson gjendjet e rënda dhe ul vdekjet.

Deri më 2 prill 2021, në shkallë botërore ishin vaksinuar mbi 608 
milionë banorë. Në Britani ishte vaksinuar 26.7 përqind e popullsisë, në 
SHBA 23.6 përqind, në Turqi 9.8 përqind, në Francë 8.7 përqind, në Itali 
8.6 përqind, në BE në tërësi 8.5 përqind, në Gjermani 8.3 përqind, në Bra-
zil 5.6 përqind etj. Tani e gjithë bota po i nënshtrohet vaksinimit masiv.

Një veçori tjetër e kësaj pandemie është ritmi i shpejtë i përhapjes së 
infeksionit. Për ta vlerësuar se sa ka qenë shpejtësia e përhapjes shikohet 
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transmetueshmëria e tij, pra shpejtësia e përhapjes, e cila matet me shenjën 
Ro (numri riprodhues), që përfaqëson numrin mesatar të njerëzve të cilëve 
një person i vetëm do t’u transmetojë virusin. OBSH-ja e vlerëson Ro mi-
dis 1.4-2.5, ndërkohë që Ro në rastin e gripit të zakonshëm është 1.3 dhe 
për SARS është 2.0. Sipas OBSH-së, transmetimi i virusit ka 4 faza: Asnjë 
rast nuk u raportua; Raste Sporadike; Raste të grumbulluara; Transmetimi 
në komunitet.

Periudha e inkubacionit të virusit është midis 2 deri në 14 ditë, gjatë së 
cilës virusi është ngjitës, por pacienti nuk shfaq simptoma.

Sipas vlerësimeve të NHC (China`s National Health Commision), 
rreth 80% e pacientëve që vdiqën ishin mbi moshën 60 vjeç, dhe 75% 
kishin sëmundje shoqëruese para infeksionit. Sëmundjet më të zakonshme 
te këta pacientë ishin sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti melitus. Përsa 
i përket gjinisë, 75% e të sëmurëve ishin meshkuj.8) 9)

Në Nju Jork, vdekshmëria në moshat nën 65 vjeç ka rezultuar 0.09%, 
ndërsa te moshat mbi 65 vjeç 14.1%. Sipas OBSH-së, COVID-19 mund 
të infektojë të gjitha moshat, por moshat e vjetra dhe personat me sëmun-
dje shoqëruese si: astma bronkiale, diabeti melitus, sëmundjet e zemrës, 
obeziteti, sëmundjet pulmonare kronike, mund të jenë shumë të cënueshme 
nga virusi.10)

Ka tre parametra me të cilët mund të vlerësojmë rrezikshmërinë e vi-
rusit: -raporti i transmetueshmërisë së virusit -Ro-, pra numri i personave 
të infektuar për herë të parë nga një person i vetëm; përqindja e rasteve 
që përfundojnë në vdekje; përcaktimi nëse virusi transmetohet nga njerëz 
asimptomatikë. Sipas OBSH-së, vdekshmëria nga COVID-19 vlerësohet 
me 2%, ndaj 9.6% nga SARS, 34% nga MERS dhe 1.3% nga gripi i za-
konshëm.11)

Për të arritur “imunitetin e tufës” për COVID-19, me qëllim që epi-
demia të ndërpritet ai duhet të jetë sa 2/3 e popullatës reale të një vendi 
(67%).

8) Who: “Live from Geneva on the new #coronavirus outbreak”.
9) Coronavirus: Window of opportunity to act, World Health Organization says - BBC, Feb, \. 

4, 2020.
10) Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients with 2019 Novel Coronavirus–Infected 

Pneumonia in Wuhan, China - Wang et. al, JAMA, Feb. 7, 2020.
11) https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/#comparison.
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Prandaj, vlerat e vdekshmërisë në përqindje mund të arrijnë deri në 
trefish të asaj që janësa të arrihet “imuniteti i tufës”. Pra mund të shkojnë 
nga 1 vdekje për 350 veta në 1000 veta për 100.000, dhe afër 300 vdekje 
për 100.000 nën 65 vjeç (0.3%) dhe 89% e këtyre vdekjeve (267 nga 300) 
janë te personat me sëmundje shoqëruese, përfshi edhe obezitetin.

3. Llojet e viruseve tradicionale, të reja britanike, braziliane, 
jugafrikane etj.

COVID-19 (SARS-CoV-2) duket se është në gjendje të shndërrohet 
shpejt dhe ekziston një shqetësim real që mund të lindin variante të tjera 
më rezistente ndaj vaksinave në përdorim. Monitorimi për variante të reja 
kur ato paraqiten, matja e karakteristikave të tyre dhe veprimi i duhur 
duhet të jetë në fokusin e shëndetit publik në të ardhmen. 

Virusi COVID-19
CoV-të janë bërë patogjenët kryesorë të shpërthimeve të sëmundjeve 

të frymëmarrjes në zhvillim. Ata janë një familje e madhe e viruseve ARN 
me një tel të vetëm (+ ssRNA) që mund të izolohen në specie të ndryshme 
të kafshëve. Për arsye që ende nuk janë shpjeguar, këto viruse mund të 
kapërcejnë pengesat e specieve dhe mund të shkaktojnë te njerëzit sëmund-
je nga ftohja e zakonshme te sëmundjet më të rënda si MERS dhe SARS. 

Dinamika e SARS-Cov-2 aktualisht është e panjohur, por ka spekulime 
për një origjinë shtazore. Orthocoronavirinae e familjes Coronaviridae 
(rendi Nidovirales) klasifikohet në katër gjini të CoV: Alphacoronavirus 
(alphaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), Deltacoronavirus (deltaCoV) 
dhe Gammacoronavirus (gammaCoV). Për më tepër, gjinia betaCoV nda-
het në pesë nëngjini ose prejardhje. Karakterizimi gjenomik ka treguar që 
ndoshta lakuriqët e natës dhe brejtësit janë burimet gjenike të alfaCoVs 
dhe betaCoVs. Përkundrazi, speciet e shpendëve duket se përfaqësojnë 
burimet e gjeneve të deltaCoVs dhe gammaCoVs.

Në përgjithësi, vlerësimet sugjerojnë se 2% e popullsisë janë bartës 
të shëndetshëm të një CoV dhe se këto viruse janë përgjegjëse për rreth 
5% deri në 10% të infeksioneve akute të frymëmarrjes. CoV janë viruse 
të ARN me fije pozitive me një pamje të ngjashme me kurorën nën një 
mikroskop elektronik (koronami është termi latin për kurorën) për shkak 
të pranisë së glikoproteinave spike në zarf. Këto ndahen në nënfamilje si: 
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- CoV-të e zakonshme njerëzore: HCoV-OC43 dhe HCoV-HKU1 (beta-
CoV të linjës A); HCoV-229E dhe HCoV-NL63 (alfaCoV). Ato mund të sh-
kaktojnë ftohje dhe infeksione të vetëkufizimit të frymëmarrjes së sipërme 
në individë imunokompetentë. Në njerëzit me imunitet dhe të moshuar 
mund të ndodhim infeksione të traktit të poshtëm të frymëma rrjes.

- CoV të tjerë njerëzorë: SARS-CoV, SARS-CoV-2 dhe MERS-CoV 
(betaCoV të linjës B dhe C, përkatësisht). Këta shkaktojnë epidemi me 
ashpërsi klinike të ndryshueshme që shfaqin manifestime të frymëma rrjes 
dhe ekstrafrymëmarrjes. Lidhur me SARS-CoV, MERS-CoV, nivelet e 
vdekshmërisë janë përkatësisht deri në 10% dhe 35%.

Kështu, SARS-CoV-2 i përket kategorisë betaCoVs. Ka formë të 
rrumbullakët ose eliptike dhe shpesh pleomorfe, si dhe një diametër afër-
sisht 60–140 nm.

Gjenoma e saj ARN me një tel të vetëm përmban 29891 nukleotide, 
që kodifikojnë për 9860 aminoacide. Krahasimi gjenomik midis sekuencës 
njerëzore SARS-CoV2 dhe koronaviruseve të njohura të kafshëve zbuloi 
ngjashmëri të lartë (96%) midis SARS-CoV2 dhe betaCoV RaTG13 (Rhi-
nolophus affinis).

Transmetimi kafshë-njeri supozohej si mekanizmi kryesor, por rastet 
pasuese nuk ishin të shoqëruara me këtë mekanizëm. Prandaj u konkludua 
që virusi transmetohet nga njeriu te njeriu dhe njerëzit simptomatikë janë 
burimi më i shpeshtë i përhapjes së COVID-19. Për shkak të mundësisë së 
transmetimit para simptomave, dhe kështu individët asimptomatikë mund 
ta transmetojnë virusin, izolimi është mënyra më efikase për të përmbajtur 
këtë epidemi.12) 13)

Ashtu si me patogjenët e tjerë të frymëmarrjes, përfshirë gripin dhe 
rinovirusin, transmetimi besohet të ndodhë përmes pikave të frymëmarrjes 
(grimca me diametër> 5-10 μm) nga kollitja dhe teshtitja. Transmetimi i 
aerosolit është gjithashtu i mundur në rast të ekspozimit të zgjatur ndaj 
përqendrimeve të ngritura të aerosolit në hapësira të mbyllura. Përhapja, 
në fakt është kryesisht e kufizuar në anëtarët e familjes, profesionistët e 
kujdesit shëndetësor dhe kontakte të tjera të ngushta (6 metra, 1.8 metra). 

12) “Expert reaction to South African variant of SARS-CoV-2”. Science Media Centre. Retrieved 
26 December 2020. “Novel mutation combination in spike receptor binding site”. GISAID. 
Retrieved 23 December 2020

13) “DOH reports 52 neë cases of South African COVID-19 variant”. Rappler. Manila. 5 March 
2021.
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Lidhur me kohëzgjatjen e ndotjes në objekte dhe sipërfaqe, një studim 
tregoi se SARS-CoV-2 mund të gjendet në plastikë deri në 2-3 ditë, në çe-
lik inoks deri në 2-3 ditë, në karton deri në 1 ditë, në bakër deri në 4 orë.14)

Të dhëna më të përditësuara për epidemiologjinë e kësaj pandemie në 
zhvillim mund të gjenden në burimet:

- Bordi i Situatës së Novel Coronavirus i OBSH-së (COVID-19) dhe,
- Qendra Johns Hopkins për Sistemin e Shkencës dhe Inxhinierisë së 

Sistemeve për Rastet Globale të COVID-19, që përdor burime publike për 
të ndjekur përhapjen e epidemisë.15)

Varianti britanik i virusit COVID-19
Ndonjëherë quhet edhe varianti kent pas kentit, ku u gjet varianti. 

Më 2 shkurt 2021 Shëndeti Publik i Britanisë së Madhe njoftoi se kishin 
zbuluar “një numër të kufizuar të gjenomeve B.1.1.7 VOC-202012/01 me 
mutacione E484K”, që janë gjithashtu të pranishme në variantet e Afrikës 
së Jugut dhe Brazilit. Ky mutacion (ndryshim në kodin gjenetik të virusit) 
mund të zvogëlojë efektivitetin e vaksinës.16)

Një nga ndryshimet më të rëndësishme në B.1.1.7 duket të jetë N501Y, 
një ndryshim nga asparagina (N) në tirozinë (Y) në pozicionin e aminoa-
cideve 501. Kjo ndodh për shkak të pozicionit të saj brenda fushës së 
lidhjes së receptorit të proteinës spike (RBD) - më saktë brenda motivit të 
lidhjes së receptorit (RBM), një pjesë e RBD - e cila lidh ACE2 njerëzore.

Një studim i raportuar nga Medical News Today zbuloi se B.1.1.7 sho-
qërohet me një normë vdekshmërie 35% më të lartë midis atyre që rezu-
ltojnë pozitivë për SARS-CoV-2. Kjo barazohet me një rritje të numrit të 
vdekjeve nga 2.5 në 4.1 për 1.000 njerëz që rezultojnë pozitivë për SARS-
CoV-2 në komunitet.

Mutacionet në SARS-CoV-2 janë të zakonshme: mbi 4,000 mutaci-
one janë zbuluar vetëm në proteinën e saj pikante. Sipas Konsorciumit 

14) Oliver T.R. Toovey, Kirsty N. Harvey, Paul W. Bird, and Julian Wei-Tze Wei-Tze Tang (3 
February 2021). “Introduction of Brazilian SARS-CoV-2 484K.V2 related variants into the UK”. 
Elsevier Public Health Emergency Collection. doi:10.1016/j.jinf.2021.01.025. PMC 7857057. 
PMID 33548358.

15) “PANGO lineages Lineage P.2”.cov-lineages.org. Retr.28 January 2021. P.2... Alias of 
B.1.1.28.2, Brazilian lineage.

16) Schurink B, Roos E, Radonic T, et al.Viral presence and immunopathology in patients with 
lethal COVID-19: a prospective autopsy cohort study. Lancet Microbe. 2020; 1: e290-e299.
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COVID-19 Genomics UK (COG-UK). VOC-202012/01 përcaktohet nga 
23 mutacione: 14 josinonimike, 3 fshirje dhe 6 mutacione sinonimike 
(d.m.th. ka 17 mutacione që ndryshojnë proteina dhe 6 që nuk ndryshojnë).

Varianti Afrikano- Jugor i COVID-19
Varianti i Afrikës së Jugut, i njohur si B.1.351 ose 501.V2, i ka shqetë-

suar shkencëtarët për shkak të numrit të tij jashtëzakonisht të madh të 
mutacioneve, veçanërisht në proteinën spike, të cilën virusi e përdor për 
t’u bashkuar dhe infektuar qelizat njerëzore. Proteina spike është gjithash-
tu pjesë e virusit e shënjestruar nga vaksinat Covid-19 dhe trajtimet e an-
titrupave.

Shkencëtarët vunë në dukje se varianti është në gjendje të bashkohet 
më lehtë me qelizat njerëzore për shkak të tre mutacioneve në domenin 
lidhës të receptorëve (RBD) në glikoproteinën spike të virusit: N501Y (një 
ndryshim nga asparagina (N) tek tirozina (Y) në pozicionin aminoacid 
501), K417N dhe E484K. Dy nga këto mutacione, E484K dhe N501Y 
janë brenda motivit lidhës të receptorit (RBM) të fushës që lidh receptorin 
(RBD). 

Varianti i ri, i quajtur 501Y.V2, ka fituar 23 mutacione në krahasim 
me virusin origjinal SARS-CoV-2 dhe 20 prej tyre shkaktojnë ndryshime 
të aminoacideve, kurse 8 janë të vendosuranë proteinën kulmore të SARS-
CoV-2. Shqetësimi është që 501Y.V2 mund të përhapet shumë më lehtë-
sisht midis njerëzve krahasuar me variantet e tjera të SARS-CoV-2. Kjo 
mund të rezultojë në sasi më të mëdha të virusit te një person i infektuar, i 
cili më pas mund të infektojë njerëzit e tjerë dhe përhapja mes njerëzve të 
jetë më e shpejtë. 17) 18)

Varianti Brazilian i COVID-19 
Linja P.1, e njohur gjithashtu si 20J / 501Y.V3, variant i shqetësimit 

202101/02 (VOC-202101/02) ose i njohur në mënyrë biseduese si vari-
anti brazilian është një nga variantet e SARS-CoV-2, virusi që shkakton 
COVID-19. Ky variant është quajtur linja P.1 dhe ka 17 ndryshime unike 
të aminoacideve, 10 prej të cilave janë në proteinën e saj kulmore, duke 

17) Peacock, Sharon (22 December 2020). “Here’s what we know about the new variant of 
coronavirus”. The Guardian.

18) Roberts, Michelle (2 February 2021). “UK variant has mutated again, scientists say”. BBC 
News. Retrieved 2 February 2021.
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përfshirë tritë përcaktuara për një shqetësim të veçantë: N501Y, E484K 
dhe K417T. 

P.1 përfshin dy nënvariantet e dallueshme 28-AM-1 dhe 28-AM-2, të 
cilat bartin mutacionet K417T, E484K, N501Y dhe të dyja të zhvilluara në 
mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra brenda të njëjtit rajon amazonas brazi-
lian. 

P.1 është dukshëm ndryshe nga origjina tjetër braziliane P.2 (ndryshe 
‘B.1.1.28.2’ ose ‘VUI-202101/01’, e cila e ka origjinën nga Rio de Janei-
ro).19) Në veçanti, P.2 mbart vetëm mutacionin E484K dhe nuk ka asnjë 
nga dy mutacionet e tjera, N501Y dhe K417T.

4. Vaksinat
Brenda vitit të parë të pandemisë dhe konkretisht 8 muaj pas fillimit 

të saj u prodhua vaksina e parë SputnikV, dhe pastaj vaksinat e tjera. Dy 
vaksinat kryesore të prodhuara në SHBA si Pfitzer&Biontech dhe Moder-
na ishin të një varianti të ri, kurse vaksinat e tjera ishin të prodhimeve 
standarde apo klasike. Konkretisht janë prodhuar këto vaksina:

Dy vaksina tip mRNA (the Pfizer–BioNTech vaccine and the Moderna 
vaccine).

Katër vaksina konvencionale të inaktivizuara (BBIBP-CorV, Covaxin, 
CoronaVac, CoviVac [ru]).

Katër vaksina me vektorë viralë (Sputnik V, Oxford–AstraZeneca, 
Convidicea, Johnson & Johnson).

Dy vaksina me nënnjësi proteinike (EpiVaçorona and RBD-Dimer).
Efikaciteti i vaksinave mbetet deri tani si vijon: Pfitzer&Biontech 95% 

doza e dytë; Developed by J&J’s vaccines division, Janssen Pharmaceu-
ticals 85%; Astra&Zeneca 63.09%-82% doza e dytë; Moderna 52.4 -92.1 
doza e dytë; Sinovac (Sinofarm) 50.4- 78% në rastet e mesme dhe 100% 
në rastet e rënda; Sputnik V – deri në 92%.

Vaksina Pfizer–BioNTech COVID 19 (pINN: tozinameran), e shitur 
me emrin e markës Comirnaty, është një vaksinë COVID-19 me bazë 

19) Yi, C.; Sun, X.; Ye, J.; et al. (2020). “Key residues of the receptor binding motif in the 
spike protein of SARS-CoV-2 that interact with ACE2 and neutralizing antibodies”. Cellular & 
Molecular Immunology. 17 (6): 621–630. doi:10.1038/s41423-020-0458-z.(https://en.wikipedia.
org/wiki/Lineage_B.1.1.7).
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mARN, e cila jepet me injeksion intramuskular. Ajo është e përbërë nga 
ARNi i modifikuar nga nukleozidi (modRNA) që kodifikon një formë 
të mutuar të proteinës spike të SARS-CoV-2, e cila është e kapsuluar në 
nanopjesëzat lipidike. Teknologjia BioNTech për vaksinën BNT162b2 ba-
zohet në përdorimin e mRNA të modifikuar nga nukleozidi (modRNA), 
e cila kodon një pjesë të proteinës spike të gjetur në sipërfaqen e koro-
navirusit SARS-CoV-2 (COVID 19), duke shkaktuar një përgjigje imune 
kundër infeksionit nga proteina e virusit.

Vaksinimi kërkon dy doza të dhëna tri javë larg. Kjo është një nga 
dy vaksinat e ARN-së të vendosura kundër COVID 19 në vitin 2020. Një 
analizë e ndërmjetme e të dhënave të studimit tregoi një efikasitet të mund-
shëm prej mbi 90% në parandalimin e infeksionit brenda shtatë ditëve të 
një doze të dytë.20) 21)

Efektet anësore më të zakonshme përfshijnë dhimbje të lehtë deri të 
moderuar në vendin e injektimit, lodhje dhe dhimbje koke. Raportimet e 
efekteve anësore serioze, siç janë reaksionet alergjike, kanë qenë shumë të 
rralla dhe pa ndërlikime afatgjata.

Vaksina Moderna COVID-19, e koduar mRNA-1273, është një nga 
dy vaksinat e ARN-së të zhvilluara dhe të vendosura në vitin 2020 kundër 
COVID-19 nga Instituti Kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Alergjisë 
dhe Sëmundjeve Infektive (NIAID), Autoriteti i Kërkimit dhe Zhvillimit 
të Avancuar Biomedical (BARDA) dhe Moderna. Administrohet nga dy 
doza 0,5 mL, të dhëna me injeksion intramuskular katër javë larg. Kjo 
është një vaksinë e ARN-së e përbërë nga mARN (modRNA) e modifi-
kuar nga nukleozidi që kodifikon një proteinë spike të SARS-CoV-2, e cila 
është e kapsuluar në nanopjesëzat lipide.

Teknologjia e Moderna-s përdor një përbërje të të dërguarit të modifi-
kuar NUK nukleozid (modRNA) të quajtur mRNA-1273. Pasi përbërja të 
jetë brenda një qelize njerëzore, ARNi lidhet me rrjetën endoplazmatike të 
qelizës. Reaksione anësore të lehta deri të moderuara, të tilla si ethe, lodh-
je, dhimbje koke, dhimbje muskulore dhe dhimbje në vendin e injeksionit 

20) Vidal JM, Kawabata TT, Thorpe R, Silva-Lima B, Cederbrant K, Poole S, et al. (August 
2010). “In vitro cytokine release assays for predicting cytokine release syndrome: the current state-
of-the-science. Report of a European Medicines Agency Workshop”. Cytokine. 51 (2): 213–5.

21) Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et.al. Early Transmission Dynamics in 
Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. N Engl J Med. 2020 Mar 26; 382(13): 
1199-1207. [PMC free article] [PubMed].
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u vunë re në të gjitha grupet e dozave, por ishin të zakonshme me dozë 
tërritur. Moderna demonstron efikasitet të ngjashëm, por kërkon ruajtje në 
temperaturë të një frigoriferi mjekësor standard prej 2-8° C (36-46 ° F) për 
deri në 30 ditë.

BBIBP-CorV, e njohur gjithashtu si vaksina Sinopharm, është një nga 
dy vaksinat e virusit të inaktivuar COVID-19 të zhvilluara nga Sinopharm. 
Analiza e brendshme tregoi një efikasitet prej 79%. BIBP-CorV mund të 
transportohet dhe ruhet në temperatura normale ftohjeje. BBIBP-CorV 
ndan teknologji të ngjashme me CoronaVac dhe BBV152, vaksina të tjera 
të virusit të inaktivuar për COVID-19.

BBV152 (i njohur edhe si Covaxin) është një vaksinë e çaktivizuar me 
bazë virusi COVID-19 që po zhvillohet nga Bharat Biotech në bashkëpu-
nim me Këshillin Indian të Kërkimeve Mjekësore. Bharat Biotech ka ap-
likuar te Kontrolluesi i Përgjithshëm i Barnave të Indisë (DCGI), Qeveria 
e Indisë, që kërkon një autorizim përdorimi emergjent (EUA). Ishte firma 
e tretë pas Institutit Serum të Indisë dhe Pfizer që aplikoi për miratim për-
dorimi emergjent. Ka një efikasitet prej 80.6 përqind.22)

Vaksina CoronaVac, e njohur gjithashtu si vaksina Sinovac COVID-19, 
është një vaksinë virusi të paaktivizuar COVID-19, e zhvilluar nga kom-
pania kineze Sinovac Biotech. Ka qenë në provat klinike të Fazës III në 
Brazil, Kili, Indonezi, Filipine dhe Turqi. 83.7% efektive në parandalimin 
e rasteve të rënda dhe 100% në raste të lehta.

Vaksina CoviVac është një vaksinë e çaktivizuar me bazë COVID-19, 
e zhvilluar nga Qendra Chumakov, një institut i Akademisë Ruse të Shken-
cave. Është aprovuar për përdorim në Rusi në shkurt 2021, duke u bërë 
vaksina e tretë COVID-19 që merr miratimin në Rusi. Ende nuk ka kaluar 
një provë klinike të fazës III që nga fillimi i marsit 2021. Temperaturat nor-
male të frigoriferit, nga 2 – 8 gradë Celsius. Vaksina mund të jetë efektive 
91.4%. 23) 24)

Vaksina Sputnik V (rusisht: Спутник V) është një vaksinë COVID-19 
e zhvilluar nga Instituti i Epidemiologjisë dhe Mikrobiologjisë së Kërkimit 

22) Comirnaty (BNT162b2 [mRNA]) COVID-19 Vaccine Product Information” (PDF).
Therapeutic Goods Administration (TGA). Retrieved 25 January 2021.

23) “India’s First COVID-19 Vaccine Candidate Approved for Human Trials”. The New York 
Times. 29 June 2020.

24) Reuters Staff (2020-11-19). “China Sinopharm’s coronavirus vaccine taken by about a 
million people in emergency use”. Reuters. Retrieved 2020-12-09.
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Gamaleya. Regjistruar më 11 gusht 2020 nga Ministria Ruse e Shënde-
tësisë si Gam-COVID-Vac, Sputnik V është një vaksinë e vektorit viral 
adenovirus. - “V” në emër është shkronja V, jo numërori romak për pesë. 
Gam-COVID-Vac është një vaksinë virale dyvektoriale e bazuar në dy 
adenoviruse njerëzore një virus i zakonshëm i ftohjes – që përmban gjenin 
që kodifikon proteinën me majë të gjatësisë (S) të SARS-CoV-2 për të 
stimuluar një përgjigje imune.

Vaksina Gam-COVID-Vac u krijua nga një ekip mikrobiologësh qelizë 
të Institutit Kërkimor të Epidemiologjisë dhe Mikrobiologjisë Gamaleya 
të mbështetur nga qeveria. Grupi drejtohej nga anëtari i asociuar i MD dhe 
RAS Denis Logunov, i cili gjithashtu ka punuar në vaksinat për Ebolavirus 
dhe MERS-koronavirus. Llojet adenovirus rekombinant25) dhe 5 përdoren 
të dy si vektorë në vaksinë. Ato kishin prejardhje nga bioteknologjia dhe 
përmbajnë cDNA të proteinave SARS-CoV-2 S. Të dy administrohen në 
muskulin deltoid: vaksina me bazë Ad26 përdoret në ditën e parë dhe vak-
sina Ad5 përdoret në ditën e 21-të për të rritur përgjigjen imune.

Sipas rishikimit paraprak nga ekspertët, vaksina Oxford – AstraZene-
ca COVID-19, e koduar me emrin AZD1222, është një vaksinë COVID-19 
e zhvilluar nga Universiteti i Oksfordit dhe AstraZeneca, që jepet me inje-
ksion intramuskular, duke përdorur si vektor adenovirusin e modifikuar 
të shimpanzesë ChAdOx1.26) Një regjim dozimi tregoi efikasitet 90% kur 
gjysma e dozës u pasua nga një dozë e plotë pas të paktën një muaji, bazuar 
në provat e përziera pa asnjë pjesëmarrës mbi 55 vjeç. Një regjim tjetër 
dozimi tregoi 62% efikasitet kur jepet si dy doza të plota të ndara nga të 
paktën një muaj në 90%. Vaksina u zhvillua nga Instituti Jenner i Unive-
rsitetit të Oksfordit dhe Grupi i Vaksinave të Oksfordit me bashkëpu nimin 
e prodhuesit italian Advent Srl të vendosur në Pomezia, i cili prodhoi 
grupin e parë të vaksinës COVID-19 për testimin klinik.

Ajo që është me interes është proteina spike, një proteinë e jashtme që 
lejon koronavirusin e tipit SARS të hyjë në qeliza përmes domenit enzima-
tik të ACE2. Prodhimi i tij pas vaksinimit do të nxisë sistemin imunitar të 
sulmojë koronavirusin përmes antitrupave dhe qelizave T nëse më vonë 
infekton trupin. Më 29 janar 2021 EMA rekomandoi dhënien e një autori-

25) Moderna COVID-19 Vaccine (mRNA-1273 SARS-CoV-2)”. COVID-19 vaccines and 
treatments portal. 23 December 2020. Retrieved 23 December 2020.

26) How Sputnik V works, Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, 11 
January 2021, retrieved 18 March 2021.
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zimi të kushtëzuar marketingu për AZD1222 për njerëzit 18 vjeç e lart.27)

Vaksina Convidicea (Ad5-n CoV) është vaksina e parë e re e 
COVID-19 në provën klinike të Kinës. Kjo është një vaksinë vektoriale vi-
rale e ngjashme me vaksinën AstraZeneca AZD1222. Efikasiteti, 65.28% 
në parandalimin e të gjithë sëmundjes simptomatike COVID-19 28 ditë 
pas vaksinimit me një dozë të vetme dhe 68.83% në parandalimin e të 
gjithë sëmundjes simptomatike COVID-19 14 ditë pas vaksinimit me një 
dozë të vetme.

Vaksina Johnson & Johnson është një vaksinë e virusit adenovirus 
njerëzor COVID-19 e zhvilluar nga Janssen Vaccines në Leiden në Holandë 
dhe kompania belgemëmë e saj Janssen Farmaceutike, filial i ndërmarrjes 
amerikane Johnson & Johnson (J&J). Vaksina bazohet në një adenovirus 
njerëzor i modifikuar për të përmbajtur gjenin për krijimin e proteinave 
spike të virusit SARS-CoV-2 që shkakton COVID-19. Vaksina kërkon 
vetëm një dozë dhe nuk ka nevojë të ruhet e ngrirë. Efektet anësore më të 
zakonshme ishin dhimbja në vendin e injektimit, dhimbja e kokës, lodhja, 
dhimbjet e muskujve dhe të përzierat. Shumica e këtyre efekteve anësore 
ishin të buta deri në ashpërsi mesatare dhe zgjatën një ose dy ditë.

5. Reaksionet anësore të vaksinave
Në këtë artikull po vlerësojmë vetëm vaksinat që po përdoren deri tani 

në Shqipëri. Fenomenet anësore të vaksinave antiCOVID-19 janë në për-
gjithësi të lehta, si: dhimbje, skuqje, ënjtje, lodhje, dhimbje koke, dhimbje 
muskulore, të dridhura, ethe deri në 38oC etj.

Për vaksinën Pfizer/BioNTech, e miratuar nga FDA dhe EMA, 1 në 
10 persona mund të përjetojë: ndjeshmëri, ënjtje ose skuqje në krahun ku 
është bërë injeksioni. Më shumë se 1 në 1.000 njerëz mund të kenë kruarje 
ku është bërë vaksina, ënjtje të gjëndrave limfatike, pagjumësi. Më shumë 
se 1 në 10,000 mund të zhvillojë paralizë të Bell-it.

Efektet anësore serioze, si një reaksion i rëndë alergjik, janë jashtëza-
konisht të rralla. Efektet anësore serioze pas vaksinës Pfizer/BioNTech 
vërehen në rreth 1 në 100,000 njerëz.

Vaksinimi me Astra&Zaneca është miratuar nga FDA dhe EMA. 

27) Ivanova, Polina (20 February 2021). “Russia approves its third COVID-19 vaccine, CoviVac”. 
Reuters. Retrieved 13 March 2021.
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Përveç fenomeneve anësore të zakonshme, të cilat i kanë të gjitha vak-
sinat, ka edhe këto efekte të rralla dhe të rrezikshme: mund të shoqërohet 
me raste shumë të rralla të mpiksjes së gjakut, të shoqëruara me trombo-
citopeni, pra nivele të ulëta të trombociteve të gjakut (elemente në gjak që 
e ndihmojnë atë të mpikset) me ose pa gjakderdhje, duke përfshirë raste të 
rralla të mpiksjeve në enët që kullojnë gjakun nga truri (CVST).

Këto janë raste të rralla – rreth 20 milionë njerëz në Mbretërinë e 
Bashkuar dhe EEA kanë marrë vaksinën që prej 16 marsit dhe EMA ka 
shqyrtuar vetëm 7 raste të mpiksjes së gjakut në enët e shumta të gjakut 
(koagulimi intravaskular i shpërndarë, DIC) dhe 18 raste të CVST. Nuk 
është provuar një lidhje shkakësore me vaksinën, por është e mundur dhe 
meriton analizë të mëtejshme.Vaksina nuk rekomandohet për moshat nën 
60 vjeç, pasi ka pak të dhëna eksperimentale.

Vaksina Sinovac (kineze) është miratuar nga Institui i Shëndetit Publik 
kinez, por nuk është miratuar ende nga EMA dhe FDA. Normalisht vak-
sinat janë shumë të sigurta dhe vdekjet mund të ndodhin vetëm kur injek-
sioni shkakton reaksione serioze alergjike. Por efektet anësore serioze do 
të ndodhnin brenda 15 minutash pas injektimit dhe nuk ka shumë të ngjarë 
që vdekja në ditët në vijim të shkaktohet nga injeksioni,

Departamenti i shëndetësisë pritet të nxjerrë udhëzime të reja që re-
komandojnë së shpejti që disa njerëz me rrezik të lartë, duke përfshirë 
ata me diabet të pakontrolluar, sëmundje të zemrës dhe presion të lartë të 
gjakut, duhet të vonojnë të vaksinohen. Deri më sot vaksina Sinovac nuk 
këshillohej te personat mbi 65 vjeç, por të dhënat e fundit e lejojnë bërjen 
e vaksinës edhe te moshat e treta.

Vaksina Sputnik V është miratuar nga Instituti i Shëndetit Publik në 
Rusi dhe pritet të miratohet nga EMA, ndërsa FDA e ka miratur si një vak-
sinë për shkak të nevojës. Efektet anësore më të zakonshme të raportuara 
ishin simptoma të ngjashme me gripin, dhimbje në vendin e injektimit 
dhe lodhje. Efektet anësore serioze ishin të rralla në të dy grupet dhe katër 
vdekje u raportuan në studim, megjithëse asnjë nuk u konsiderua të ishte 
rezultat i vaksinës. Pas marrjes së vaksinës, rusët marrin informacion në 
lidhje me efektet anësore, të cilat mund të përfshijnë dhimbje në vendin 
e injektimit, rritje të rrjedhjes së gjakut, ënjtje, të dridhura, rritje të tem-
peraturës së trupit, kollë të lehtë, bllokim të hundëve, artralgji, dhimbje të 
muskujve ose nyjave, gjendje të keqe të përgjithshme dhe dhimbje koke.
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II. DISA VEçORI TË PËRHAPJES SË INFEKTIMEVE ME 
COVID-19 NË VENDIN TONË

1. Përhapja e infeksionit të Covid-19 në Shqipëri
Përhapja e infeksionit të COVID-19 në Shqipëri ka filluar nga dhjetori 

i vitit 2019 në formën e infeksioneve virale, të cilat u quajtën forma gripale 
për shkak se ISHP-ja nuk e ka mundësinë të diagnostikojë karakteret virale 
ashtu si në laboratorët e BE-së.

Por në momentin kur OBSH-ja deklaroi se kemi pandemi nga SARS-
CoV-2, e cila u quajt pandemi e COVID-19 për shkak të përhapjes së shpe-
jtë të infeksionit, më 8 mars 2020 në vendin tonë u vendos një karantinë 
totale, e cila vazhdoi deri në maj. 

Më vonë u vendosën vetëm masa kufizuese apo të ashtuquajtura lock-
down-e në të gjithë territorin, duke zbatuar rregullat e OBSH-së, si: larja e 
duarve, mbajtja e distancës fizike 2 m dhe sociale (ndalimi i aktiviteteve), 
higjiena personale.

Referuar të dhënave të tabelës 1, deri më 13 prill 2021 në shkallë vendi 
ishin testuar 590025 persona ose rreth 20.5 për qind e popullsisë banuese 
në Shqipëri. Nga këta kanë rezultuar të infektuar me Covis-19 128722 
persona ose 21.8 për qind e rasteve të testuara. Aktualisht mbeten aktive 
27523 raste ose 21.4 për qind e infektimeve gjithsej. Kjo do të thotë se 
78.6 për qind e të sëmurëve me Covid-19 janë shëruar. Ndërkohë janë bërë 
2862 testime, nga të cilat dolën 234 raste të reja ose 1 në çdo 8 të testuar 
dhe kanë humbur jetën 5 persona.

Në spitale janë shtruar 192 persona (pacientë), një numër që ka ardhur 
në ulje këto dy javët e fundit. Si rrjedhojë e kësaj prirjeje, më datën 8 prill u 
mbyll spitali nr.4, i cili ishte modifikuar për këtë qëllim. Pacientë në terapi 
intensive, në rrezik për jetën janë 16. Kurse numri i vdekjeve gjithsej ka 
arritur në 2326, që zënë 1.8 përqind të të infektuarve gjithsej.

Në raport me gjininë, infeksioni i COVID-19 ka kapur 53% femra dhe 
47% meshkuj, ndërsa mesatarja e moshës së personave të sëmurë është 
46 vjeç, duke pasur parasysh ekstremet e moshës nga 2 vjeç të sëmurë me 
COVID-19 e deri në 99 vjeç. Grupmosha më e prekur është mbi 55 vjeç 
dhe përbën 26% të rasteve të sëmura.28)

28) http://www.ishp.gov.al/covid-19-ne-shqiperi/
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Tabela 2. Treguesit e COVID-19 në vendin tonë deri më 13 prill 202129)

Treguesit Numër Shënime
Personat e testuar gjithsej 590025 20.50% e popullsisë

Personat e infektuar 128722 (21.82% e totalit të rasteve të 
testuara)

Raste aktive 27523
Testime për 24 orë 2862
Raporti të infektuar/testime në 24h 8.18%
Vdekjet për 24h 5 Nga mosha 78-85 vjeç
Të shtruar në spitale 192
Raste të reja në 24 orët e fundit 234
Pacientë në terapi intensive 16
Vdekje 2326
Pacientë të shëruar 98903
Më i riu i infektuar 2 muaj
Më i moshuari 96 vjeç
Popullsia gjithsej 2 877 797

Burimi: http://open.data.al/covid-19/

Sipas OBSH-së, sa më shumë teste PCR të realizohen, aq më shumë 
diagnostikime të sakta të virusit do të bëhen dhe aq më saktë do të ven-
dosë sektori epidemiologjik në karantinimin e rasteve në shtëpi dhe aq 
më pak infektime do të ndodhnin. Por valët e infektimeve në Shqipëri 
kanë ndjekur valët e infektimeve në Evropë me një osë 2 javë diferencë 
vonesë. Vala e dytë e infektimeve ka ndodhur nga muaji tetor-nëntor me 
oshilacione përkatëse. Ndërsa riinfektimet me variantin e ri anglez të vi-
rusit ndodhën në muajt janar-shkurt dhe u diagnostikuan në laborator nga 
ISHP-ja në shkurt 2021.

2. Të dhënat e COVID-19 sipas qarqeve
Referuar të dhënave të Qendrës Kombëtare të Urgjencave Mjekësore, 

Tiranë, deri më 25 mars 2021 (Tabela 3), del se në qarkun e Tiranës janë 
evidentuar 52898 raste me Covid-19 ose 43.3 për qind e rasteve gjithsej 

29) Koronavirusi në Shqipëri - Open Data Albania.
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në vend. Në vijim renditet qarku i Fierit me 10588 raste ose 8.7 përqind, 
qarku i Durrësit me 8652 raste ose 7.1 përqind, qarku i Vlorës me 8456 
raste ose 6.9 përqind, duke mbërritur te qarku i Dibrës me 2413 raste ose 
rreth 2 përqind.

Qarku i Tiranës, si qarku më i madh i vendit, ku është përqendruar 
rreth 1/3 e popullsisë gjithsej, zë vendin e parë në të gjithë treguesit e 
tjerë të pandemisë së Covid-19. Kështu, në këtë qark janë shëruar 29433 
pacientë ose 33.8 për qind e numrit gjithsej, ndërkohë kanë vdekur 909 
persona apo 41.9 përqind. Krahas këtyre të dhënave, kanë mbetur ende ak-
tivë 22556 pacientë ose 68.5 për qind e aktivëve gjithsej në shkallë vendi. 
Në spital në terapi janë shtruar 5 persona nga 19 gjithsej ose 26 për qind, 
në mjekim në spital janë 123 pacientë ose 36.3 përqind, kurse në shtëpi 
trajtohen 22428 persona apo 69 përqind.

Qarqet e tjera kanë regjistruar të dhëna të ndryshme në treguesit e 
luftës kundër Covid-19. Kështu, qarku i Fierit zë vendin e dytë për ras-
tet me Covid-19 në shkallë vendi (10588), vendin e tretë për pacientët 
e shëruar (7770), rreshtohet i treti për vdekjet (213), personat aktualisht 
pozitivë (2605) dhe pacientët që trajtohen në shtëpi (2565). Efektiviteti i 
testeve në këtë qark del më i larti në vend, pasi nga 17582 teste kanë rezu-
ltuar 10588 të prekur nga Covid-19 ose 60.2 përqind!

Qarku i Durrësit rreshtohet i treti për rastet gjithsej, në vendin e dytë 
për pacientët e shëruar, në vendin e katërt për vdekjet, në vendin e tretë për 
personat pozitivë etj.

Duke u hedhur një vështrim treguesve të qarqeve të tjera,del se qarku 
i Gjirokastrës, që ka numrin më të vogël të popullsisë në shkallë vendi, 
ka një numër personash pozitivë (1258) më të lartë se qarku i Shkodrës 
(1233), i Korçës (764), i Beratit (116) etj.

Nga këto të dhëna del se qarku i Elbasanit ka numrin më të lartë të 
të vdekurve nga Covid-19 pas Tiranës (221), por aktualisht ka pak raste 
pozitive (426). Vlora, Berati, Elbasani rezultojnë me efektivitet të lartë të 
rasteve të zbuluara nga testet e kryera, përkatësisht: 53.6%, 48.5%, 46.6%.

Autoritetet shëndetësore dhe administrative në nivel qendror dhe ven-
dor duhet t’i analizojnë këto të dhëna për të bërë një punë të diferencuar 
sipas qarqeve përkatëse.
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3. COVID-19 në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera të 
Ballkanit Perëndimor

Në tabelën 4 paraqiten të dhëna krahasuese për 6 vendet e Ballkanit 
Perëndimor, të renditura sipas numrit të rasteve të regjistruara me Covid-19, 
që janë: Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, 
Kosova dhe Mali i Zi. Siç dihet, këto vende janë në faza të ndryshme të 
rrugës drejt anëtarësimit në BE.

Nga këto të dhëna del se më shumë raste (636,418) ose 50 përqind të 
rasteve gjithsej në shkallë rajoni janë regjistruar në Serbi, që është edhe 
vendi më i madh i rajonit. Pastaj renditen Bosnja dhe Hercegovina, Maqe-
donia e Veriut, Shqipëria etj.

Më shumë raste për 1 milion banorë janë regjistruar në Malin e Zi 
(149,338), nga 65,816 që del mesatarja në rajon, pasuar nga Serbia 
(73,066), Maqedonia e Veriut (66,668), Bosnja dhe Hercegovina (55,719), 
Kosova (54.442) dhe në fund Shqipëria me 44,445 raste.

Më shumë vdekje për 1 milion banorë janë regjistruar në Bosnjë dhe 
Hercegovinë (2,235), pasuar nga Mali i Zi (2,235), Maqedonia e Veriut 
(1,972), Kosova (1,104), Shqipëria (801) dhe Serbia me numrin më të ulët 
prej 650 personash.

Më shumë pacientë të shëruar krahasuar me infektimet janë regjistruar 
në Malin e Zi, rreth 94%, në Serbi rreth 86%, në Kosovë rreth 84%, në 
Maqedoninë e Veriut 81%, në Bosnjë dhe Hercegovinë rreth 77% dhe në 
Shqipëri rreth 76%.

Më shumë teste për 1 milion banorë ka bërë Mali i Zi (556,628), pasu-
ar nga Serbia (409,102), Maqedonia e Veriut (314,847), Kosova (264.771), 
Bosnja dhe Hercegovina (255,884) dhe në fund Shqipëria me 201,470 tes-
te.

Në raport me popullsinë, më shumë teste ka bërë Mali i Zi, rreth 56%, 
pasuar nga Serbia, me rreth 42%, Maqedonia e Veriut 31%, Bosnja– Her-
cegovina dhe Kosova 26%, si dhe Shqipëria me 20 përqind. Duket që 
Shqipëria ka bërë më pak teste në raport me popullsinë, por rezultatet kanë 
qenë më inkurajuese, sidomos këto 3 javët e fundit, kur janë regjistruar 
më pak të sëmurë, më pak vdekje dhe një lehtësim në spitalet COVID-19.
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4. Vaksinimi: Shqipëria në raport me vendet e tjera të 
Ballkanit Perëndimor

Aktualisht në botë është ndërmarrë fushata më e madhe e vaksinimit 
në histori. Deri më datën 14 prill 2021 më se 814 milionë vaksina janë 
dhënë në 152 vende të botës,nga të cilat 192 milionë doza apo 24 përqind 
në SHBA. Kynumër është i mjaftueshëm për të vaksinuar 5.3 përqind të 
popullsisë botërore. Ritmi më i fundit ishte rreth 18.3 milionë doza në ditë, 
nga të cilat 3.38 milionë doza në ditë në SHBA.30) Sipas Anthony Fauçit, 
zyrtari më i lartë i sëmundjeve infektive në SHBA, vaksinimi i 70% deri në 
85% të popullsisë amerikane do të bënte të mundur kthimin në normalitet. 
Në SHBA, me këtë ritëm mesatar vaksinimi ditor, brenda 3 muajve të ar-
dhshëm mund të vaksinohet 75% e popullsisë, duke iu afruar shanseve për 
kthim në normalitet. 

30) https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
31) https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Tabela 5. Vaksinimi në vendet e Ballkanit Perëndimor deri më 12 prill 31)

Nr. Shtetet %
1 Serbia 42.37
2 Shqipëria 9.3
3 Mali i Zi 6.83
4 Maqedonia e Veriut 1.25
5 Bosnja dhe Hercegovina 0.46
6 Kosova 0.13

Në % ndaj popullsisë

Për shkak të vonesave dhe shpërpjesëtimeve të furnizimit me vaksi-
na, vendet e Ballkanit Perëndimor karakterizohen nga luhatje të ndjeshme 
midis tyre. Kështu, një nivel më të lartë vaksinimi ka arritur Serbia (42.4 
përqind), pasi ka mundur të sigurojë vaksina nga disa burime furnizimi 
(nga Lindja e nga Perëndimi). Kjo pasohet nga Shqipëria, që ka arritur në 
9.3 përqind dhe Mali i Zi prej 6.8 përqind. Por vendet e tjera: Maqedonia e 
Veriut, Bosnja dhe Hercegovina si dhe Kosova sapo e kanë filluar fu shatën 
e tyre të vaksinimit. Sigurisht që ritmet do të vijnë duke u rritur, pasi fur-
nizimet e kohëve të fundit janë shtuar.
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Deri më 13 prill ishin kryer 281.216 vaksinime në moshat 70 vjeç e 
lart dhe pragu tani ka zbritur në 60 vjet e lart. Janë vaksinuar mjekët dhe 
infermierët, personeli shëndetësor në përgjithësi, kategori të caktuara shër-
bimi, si ato të policisë, zjarrfikësve, farmacistëve etj.

Vaksinat e përdorura deri tani janë vaksinat Pfitzer&Biontech, As-
tra&Zeneca, vaksina ruse Sputnik V dhe vaksina kineze Sinovac. Pra në 
Shqipëri po përdoren katër vaksina dhe nëse importi i tyre do të përshpej-
tohet, ritmet do të vijnë duke u rritur.

Qeveria shqiptare ka lidhur kontrata për 2 milionë doza vaksine, por 
për shkak të vështirësive që kanë dalë aktualisht në BE, si dhe në progra-
min COVAX, që është pjesë e OBSH-së, sasia e nevojshme e vaksinave 
mund të vonojë. Për këtë arsye vaksinimi me këtë ritëm ardhjesh të vak-
sinave parashikohet të përfundojë brenda 6-mujorit të parë të vitit të ar-
dhshëm. Por me ardhjen e vaksinave të reja mendohet që deri në fund të 
majit 2021 të vaksinohen rreth 500 mijë veta, duke hapur kështu perspek-
tivën e përfundimit të vaksinimit më herët. Katër tipet e vaksinave që po 
përdoren: Pfitzer&Biontech, Astra&Zeneca, Sinovac, dhe Sputnik V do të 
mundësojnë arritjen e “imunitetit të tufës” brenda vitit.

Vaksinimi vetëm me një dozë nuk do të ketë përqindje të lartë imu-
nizimi, e cila mund të arrijë, sipas katër tipave të vaksinave që po përdoren 
në Shqipëri, nga 38% që e ka Sinovac, deri në 50% që e ka Pfitzer&Bion-
tech.

Dihet se të gjitha vaksinat kërkojnë dy doza për person, por gjithashtu 
mendohet se nëse personi e ka kaluar sëmundjen infektive COVID-19, 
atëherë është e nevojshme për t’u bërë vetëm një dozë vaksinë, e cila do të 
jetë si dozë e dytë. Bazuar në të dhënat e fundit shkencore, imuniteti nga 
COVID-19 mund të zgjasë deri në 8 muaj pas infeksionit, por mund të 
zgjasë edhe më shumë.

Dihet se komponentet e mbrojtjes së imunitetit përfshijnë:
- Antitrupat, të cilët janë proteina që qarkullojnë në gjak dhe njohin 

substanca të huaja si viruset dhe i neutralizojnë ato.
- Qelizat T ndihmuese ndihmojnë në njohjen e patogjenëve.
- Qelizat T vrasëse vrasin patogjenët.
- Qelizat B krijojnë antitrupa të rinj kur trupi ka nevojë për to.
Sipas studimeve të tjera, imuniteti i personave pas sëmundjes mund 

të vazhdojë me vite. Interesant është fakti se imuniteti i personave pas 
infektimit me SARS, i cili është një variant tjetër i koronavirusit, ka vazh-
duar deri në 17 vjet. Pra, mendohet se imuniteti mund të vazhdojë gjatë, 
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edhe pas shërimit nga COVID-19. Vaksinimi mund të nxisë memorien e 
qelizave limfocite T dhe B dhe imuniteti mund të zgjasë nga disa muaj në 
disa vite.

Problem mbeten mutacionet e virusit, të cilat janë të zakonshme në 
viruset, njëlloj si te viruset e gripit. Kështu që në të ardhmen do të jetë e 
nevojshme që vaksinat të bëhen dy, tre ose më shumë valente, në mënyrë 
që të përfshijnë edhe mutacionet e reja të virusit, e për këtë arsye mundet 
që vaksinimi të bëhet çdo vit, njëlloj si vaksinimi kundër gripit.

Imuniteti pas vaksinimit nuk vazhdon përjetë. Me daljen e mutacione-
ve të reja kërkohen vaksina të reja ose një vaksinë shumëvalente. Dihet se 
pas vaksinimit të parë, antikorpet dalin brenda tri javëve pas vaksinimit 
dhe qëndrojnë deri në 4 muaj. Kështu që duhet patjetër një dozë vaksinimi 
të dytë pas 3-5 javësh për të nxitur imunitetin tek individi dhe për ta mba-
jtur këtë imunitet për një kohë të gjatë në memorien e qelizave T dhe B.32)

32) https://medicalxpress.com/news/2021-02-vaccinated-people-covid-immunity-science.html
33) Më datën 16 prill rezultuan 179 raste të reja me COVID-19, 2 vdekje dhe të shëruar 587 

qytetarë. Më datën 17 prill kishte 149 raste, 3 vdekje dhe 542 të shëruar. Më datën 18 prill,138 
persona pozitivë, 2 vdekje dhe 442 të shëruar.

Disa përfundime dhe sugjerime
Në vlerësim të situatës së përmirësuar të COVID-19 të javëve të fundit, 

Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur zgjatjen e kohës së qarkullimit 
të qytetarëve dhe të aktivitetit të bar-restoranteve deri në orën 22:00, duke 
filluar nga data 12 prill, për dy javët në vazhdim. Po kështu, ka propozuar 
rihapjen e fluturimeve me Britaninë e Madhe.

Në ditët që kanë pasuar janë shënuar përmirësime të mëtejshme në 
uljen e rasteve me COVID-19 dhe të vdekjeve, si dhe në rritjen e numrit të 
pacientëve të shëruar.33)

Pavarësisht nga arritjet e deritanishme, bazuar në përvojën ndërkom-
bëtare dhe të vendit tonë, mbetet në rendin e ditës respektimi i rregullave 
që ka vendosur OBSH-ja dhe autoritetet shëndetësore e qeveritare: dis-
tancimi personal 2 m, mbajtja e maskës, shmangia e grumbullimeve ose 
distancimi social, higjiena personale etj.
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Krahas respektimit të këtyre rregullave, duhet të vazhdojë me ritme 
më të larta edhe vaksinimi masiv si instrument efektiv në mbrojtjen e 
qytetarëve nga sëmundja e COVID-19. Njerëzit konsiderohen plotësisht të 
vaksinuar pas dozës së tyre të dytë në një seri me dy doza, siç janë vaksinat 
që po përdoren në vendin tonë. Pasi të jemi vaksinuar plotësisht kundër 
COVID-19, duhet të vazhdojmë të marrim masa paraprake – të mbajmë 
maskë, të qëndrojmë larg të tjerëve si dhe të shmangim turmat dhe hapë-
sirat e ajrosura dobët në vende publike.

Vaksinat janë efektive në parandalimin e sëmundjes së COVID-19, 
veçanërisht për rastet e rënda dhe vdekjet. Por ne jemi ende duke mësu-
ar se sa efektive janë vaksinat kundër varianteve të virusit që shkakton 
COVID-19. Të dhënat tregojnë se vaksinat mund të funksionojnë kundër 
disa varianteve, por mund të jenë më pak efektive ndaj të tjerave. Prandaj 
autoritetet shëndetësore dhe qeveritare duhet të bëjnë kujdes për të zgji-
dhur në kohë problematikat që hasen në punë e sipër.
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AbstrAct
The difficult transition of Albania to the market economy is accompanied by a lower 

employment rate for women than for men, with an increasingly ageing population, and 
according to the results of the Eurofound’s European Quality of Life Survey (EQLS 2016), 
with many quality of life indicators below the EU 28 average.

This article provides an assessment of the situation of the groupage 50+ on employ-
ment from a gender perspective in Albania on the basis of the 2015 European Working 
Conditions Survey and of the 2016 European Quality of Life Survey, in which Albania 
was involved for the first time. The age group 50+ report particularly high levels of inse-
curity in relation to keeping their jobs and the expected adequacy of their income in old 
age. Moreover, workers’ satisfaction with their own job is relatively lower, with a further 
decrease for workers aged 50+. The main question is how pension policies, employment 
services, education, VET, and regulated working relations in Albania approach the group 
age 50+ needs, from a gender perspective.

Measures to improve women employment and work-life balance have recently been 
adopted with changes of the Labour Code, legislation on employment promotion and 
social insurance legislation, but their integration remains yet a future challenge. Increas-
ing women employment is related with dedicated tailored child services, their vocation-
al education and flexibility in work relations, etc., that require societal interventions of 
government, employers and other actors in the context of the EU integration of Albania.

Key words: Gender approach; Employment; Pensions; Social protection; Work-life 
balance.
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AbstrAkt
Shqipëria ka kaluar një tranzicion të vështirë në ekonominë e tregut, i shoqëruar 

me një normë më të ulët punësimi për gratë sesa për burrat, me një popullsi që vjen duke 
u plakur dhe sipas rezultateve të Eurofound’s European Quality of Life Survey (EQLS 
2016), me indikatorë të cilësisë së jetës nën mesataren e vendeve anëtare të BE-së.

ky artikull ofron një vlerësim të situatës së grup-moshës 50+ në punësim nga per-
spektiva gjinore në Shqipëri, referuar të dhënave të ndryshme të Sondazhit Evropian të 
kushteve të Punës (EWCS 2015) dhe Sondazhit Evropian të Cilësisë së jetës (EQLS 2016), 
në të cilin Shqipëria u përfshi për herë të parë. Grup-mosha 50+ raporton nivele veçanë-
risht të larta të pasigurisë në lidhje me mbajtjen e vendeve të punës dhe mjaftueshmërinë 
e të ardhurave për pleqëri. Për më tepër, kënaqësia e punëtorëve me punën e tyre është 
relativisht e ulët, me një rënie të mëtejshme për punëtorët e moshës 50+. Pyetja kryesore 
që shtrohet në këtë artikull është sesi politikat e pensioneve, politikat e nxitjes së punë-
simit, arsimit dhe formimit profesional, si dhe marrëdhëniet e rregulluara të punës në 
Shqipëri e mbështesin këtë grup-moshë nga një perspektivë gjinore.

Ndryshimet për të përmirësuar punësimin e grave dhe ekuilibrin e jetës së punës me 
jetën familjare janë ndërmarrë vitet e fundit me ndryshimet në kodin e Punës, legjisla-
cionin për nxitjen e punësimit dhe të sigurimeve shoqërore, por integrimi i këtyre politi-
kave mbetet ende një sfidë e së ardhmes. Rritja e pjesëmarrjes së grave në punësim lidhet 
me shërbime të dedikuara për fëmijët, për formimin e tyre profesional, për fleksibilitet në 
marrëdhëniet e punës etj., që kërkojnë ndërhyrjet shoqërore të shtetit, punëdhënësit dhe 
aktorëve të tjerë në kontekstin e integrimit të Shqipërisë në BE.

Fjalët kyçe: qasja gjinore, punësimi, pensionet, mbrojtja sociale, ekuilibri punë-jetë.

1. Hyrje
Transformimi i sistemit ekonomik dhe shoqëror të Shqipërisë ka ndi-

kuar fuqimisht në përshtatjen e individëve me ekonominë e tregut. Në 
vitin 1993, duke ndjekur modelin e vendeve ish-socialiste, politikat për 
mbështetjen e grup-moshës 50+ u institucionalizuan me reformën para-
metrike të sistemit të sigurimeve shoqërore. Instrumenti i pensionit të 
parakohshëm për moshat 40+ të profesioneve minator, apo 45+ për më-
suesit etj., u përdor si një zgjidhje e menjëhershme për trajtimin e papunë-
sisë masive të grup-moshave të larta. Si rezultat, numri i pensionistëve u 
rrit artificialisht duke filluar nga grup-mosha 40+, ndërsa shkalla e varësisë 
së sistemit të pensioneve arriti në një pikë kritike 1:1, e cila vazhdon t’i 
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shtrijë efektet e saj deri më sot (Xhumari, 2011). Pasojat e padëshiruara 
lidhen me faktin se reformat e pensioneve nuk u integruan me politikat 
aktive të tregut të punës dhe zhvillimin e aftësive profesionale të kërkuara 
nga tregu. 

Qasja shumëdimensionale sot rrok të gjitha dimensionet e jetës së një 
individi përmes trajektoreve të ndryshme, të tilla si arsimi, puna deri te 
pensioni në një kontekst shoqëror ku institucionet, legjislacioni, normat e 
shoqërisë, familja janë në ndryshime të shpejta. Politikat gjithëpërfshirëse 
synojnë së pari të parandalojnë rreziqet me të cilat ndeshen njerëzit për-
gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre. Punëtorët e rinj, duke qenë punëtorët e 
vjetër të së nesërmes dhe grupet e tjera vulnerable duhet të jenë në gjendje 
të punojnë në kushte të tilla që i lejojnë ata të ruajnë aftësinë e tyre të punës 
deri në moshën e pensionit, e cila potencialisht po rritet (EU-OSHA, Cede-
fop, Eurofound dhe EIGE 2017:45).

Politikat joadekuate parandaluese dhe kapacitetet e kufizuara të 
qeverisë shqiptare për të rregulluar tregun e punës, që ka rreth 35 përqind 
informalitet, kanë ndikuar në deformimin e marrëdhënieve të punës në 
sektorin privat, me punë të padeklaruara, pa kontrata formale apo me kon-
trata të përkohshme. Migrimi spontan që sjell forca pune më të lira nga 
zonat rurale në ato urbane, së bashku me faktorët e jashtëm, kanë ndikuar 
drejtpërdrejtë në nivelet e ulëta të punësimit dhe papunësinë afatgjatë. Si 
rrjedhojë, struktura e punësimit paraqitet me vetëm 45.7 përqind të punë-
suar të paguar, 32.3 përqind të vetëpunësuar dhe 22.0 përqind punëtorë të 
papaguar të biznesit familjar (INSTAT, AFP 2019).

Vetëpunësimi joformal dhe puna e papaguar në bizneset familjare 
kryesisht janë të përhapura në bujqësi, midis burrave të rinj dhe grave të 
moshuara. Punësimi me kohë të plotë i grave është 40.2 përqind kundre-
jt 54.6 përqind të burrave. Papunësia mbetet një sfidë e rëndësishme për 
grupin mbi 40 vjeç, i cili përfaqëson 64 përqind të punëkërkuesve të regjis-
truar. Rreth 70 përqind e të papunëve të regjistruar janë të papunë afatgjatë 
(Banka Botërore & wiiw, 2019).

Nga studimet demografike rezulton se në vitin 2019 raporti gjinor qën-
dron në 99.8 burra për 100 gra dhe pritet të thellohet në favor të grave në 
89.1 burra për 100 gra në vitin 2031. Sa u takon raporteve moshore, pro-
jeksionet demografike tregojnë një tendencë të qartë të rritjes së raportit 
të varësisë së moshës së vjetër nga 20.5 të moshuar për 100 persona në 
moshë pune në vitin 2019, në 35.0 të moshuar për 100 persona në vitin 
2031; ndërsa raporti i varësisë së të rinjve mbetet në 25.0 të rinj për 100 
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persona në moshë pune (INSTAT, Projeksionet e Popullsisë). Jetëgjatësia 
në lindje është rritur nga 72 vjet në 1990 në 78 vjet në 2018, përkatësisht 
80 vjeç për gratë dhe 76 vjeç për burrat (INSTAT, Treguesit demografikë). 
Emigrimi i burrave ka pasur një ndikim të drejtpërdrejtë në tendenca të 
tilla. Vetëm në vitin 2018 rreth 38,703 shqiptarë vazhduan të emigrojnë, 
ndërsa dërgesat e tyre vijnë në rënie, nga 28 përqind e PBB-së më 1993, në 
9.6 përqind të PBB-së më 2019 (Banka Botërore, 2019).

Qasja metodologjike e përzgjedhur për analizën e pabarazive gjinore 
në Shqipëri, kryesisht e fokusuar në punësimin, është analizë dokumentesh 
strategjike, ligjesh dhe analizë interpretative e të dhënave të studimeve të 
Eurofound-it, INSTAT-it dhe Indeksit të Barazisë Gjinore. Korrelacionet 
mes treguesve nga burime të ndryshme forcojnë argumentet dhe deduksio-
net në konkluzione.

Artikulli strukturohet në 5 pjesë: pas kësaj hyrjeje, pjesa 2 vazhdon 
me politikat e pensioneve, të cilat kanë pasur një ndikim të drejtpërdrejtë 
në qëndrimin ndaj punës të grup-moshave të larta; pjesa 3 fokusohet në 
analizën e tregut të punës; pjesa 4 u referohet politikave të punësimit; pjesa 
5 analizon kënaqësinë në punë, veçanërisht për gratë; pjesa 6 përmbyllet 
me konkluzionet.

2. Politika e pensioneve
Me fillimet e tranzicionit në vitet 1990, politika e pensioneve u për-

dor si një instrument i parë i politikave sociale për trajtimin e papunësisë 
masive. E drejta e pensioneve të parakohshme rriti artificialisht numrin e 
pensionistëve, duke sjellë pasoja rrënuese për sistemin e sigurimeve sho-
qërore, por mbi të gjitha duke demotivuar qëndrimin aktiv ndaj punës. 
Në vitin 2005 Organizata Nërkombëtare e Punës vlerësoi që pensionistët 
përbënin rreth 182 përqind të grupmoshës mbi 65 vjeç të popullsisë, e kon-
firmuar në vitin 2006 nga një studim tjetër i Bankës Botërore që llogariti 
se pensionistët përbënin rreth 140 përqind të grupmoshës mbi 65 vjeç të 
popullsisë në Shqipëri. 

Gjatë viteve 1994 – 2002, barra e kostos së pensioneve iu ngarkua 
forcave aktive të punës, duke dyfishuar masën e kontributit për sigurimet 
shoqërore në 42.5 përqind të pagës bruto, nga të cilat 31.7 përqind ishin 
kontribute për përfitimet e pensioneve. Reforma e vitit 2002 hoqi një nga 
kriteret e përfitimit të pensioneve, ndërprerjen e marrëdhënieve të punës. 
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Kjo u mundësoi pensionistëve të drejtën të përfitojnë pensionin dhe në 
të njëjtën kohë të vazhdojnë të punojnë dhe paguajnë kontributet pa ndonjë 
ndryshim në masën e pensionit. Po ashtu, grup-moshave të larta iu ofrua 
mundësia për të vazhduar punën përtej moshës ligjore të daljes në pension 
dhe, nëse ata nuk e kërkonin pensionin e pleqërisë, masa e pensionit do të 
kishte një rritje prej 0.5 përqind për çdo muaj punë, duke i nxitur të pagu-
anin rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore.

Si rezultat, në 2017 rreth 11 përqind e grave pensioniste mbi 60 vjeç 
dhe 13.6 përqind e burrave pensionistë mbi 65 vjeç vazhdonin të punonin. 
Burrat që vazhdojnë të punojnë përtej moshës ligjore të daljes në pension 
i takojnë kategorisë “Të vetëpunësuar” në masën 60 përqind; përkundrazi, 
60 përqind e grave që vazhdojnë të punojnë përtej moshës ligjore të daljes 
në pension i takojnë kategorisë “Punëtorë pa pagesë në biznesin e familjes”. 
Fakti që 70 përqind e grave pensioniste kanë ardhur nga vetëpunësimi në 
bujqësi tregon se ato vijnë nga një sektor i ekonomisë me nivelin më të ulët 
të të ardhurave krahasuar me sektorët e tjerë të ekonomisë. Në vitin 2019, 
masa mesatare e pensionit mujor të pleqërisë për popullsinë rurale ishte 
rreth 9 mijë lekë, afërsisht sa gjysma e pensionit mesatar të shtetit prej 16 
mijë lekësh në muaj (ISSH, 2019). Madje edhe midis pensioneve të shtetit 
gratë pensioniste kanë një pension pleqërie mesatar gati 20 përqind më të 
ulët sesa burrat, që pasqyron nivelin e tyre më të ulët të kontributeve, të 
pagave dhe të periudhës së sigurimit. 

Në vitin 2019 diferencat gjinore janë evidente sa i takon periudhës së 
sigurimit të pensionistëve të rinj: gratë prej 27 vitesh, krahasuar me burrat 
prej 32 vitesh. Ky është një tregues i qartë i diferencave në punësim dhe 
konfirmim i faktit që gratë janë jashtë tregut formal të punës. Rreth 78 
përqind e pensioneve minimale u takojnë grave, të cilat dominojnë kate-
gorinë e të punësuarve pa pagesë të bizneseve familjare dhe si të tilla nuk 
janë të siguruara.Ndërkohë gratë përbëjnë pjesën dërrmuese në pensionet e 
parakohshme dhe në pensionet e invaliditetit, që tregon pjesëmarrjen e ulët 
të grave të grup-moshave të larta në tregun e punës (ISSH, 2019). 

Përgjatë periudhës 1993-2019 mosha reale mesatare e pensionistëve 
u rrit me 10 vjet, nga 53 vjeç në 63 vjeç; ndërkohë që mosha e daljes në 
pension të grave qëndron 5 vjet më e ulët sesa ajo e burrave. Prandaj mo-
sha mesatare e gëzimit të pensionit për gratë është 25 vjet, ndërsa për bur-
rat 19 vjet (ISSH, 2019). Reformat parametrike të sigurimeve shoqërore 
në 2015 për rritjen dhe pastaj barazimin e moshave të daljes në pension 
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për gratë dhe burrat në 67 vjeç deri në 2056 u shoqëruan me zgjatjen e 
periudhës së sigurimit në 40 vjeç deri në 2032. Paradoksi qëndron se për-
caktimi i moshave ligjore të daljes në pension është kuptuar më tepër si e 
drejtë e punëdhënësit për t’i nxjerrë të punësuarit e tyre në pension, sesa 
si e drejtë e të punësuarit për të vendosur ai vetë të dalë në pension. Kjo 
do të thotë se ka pak vend për vendimmarrje personale të individit për 
daljen në pension, pavarësisht nga mundësitë e zgjedhjes që iu ofron ligji 
me moshat fleksible të daljes në pension dhe elementet që nxisin qëndri-
min aktiv në punë. Është e rëndësishme që disa çështje mbi perceptimet 
dhe pritshmëritë e grup-moshave të larta për zgjatjen e qëndrimit aktiv në 
punë të jenë në qendër të kërkimeve shkencore, qoftë të ISSH-së, qoftë të 
INSTAT-it apo studiuesve të pavarur, për të pasur politika pensionesh të 
bazuara në evidenca.

3. Situata e tregut të punës
Referuar studimeve të tregut të punës, gratë vazhdojnë të kenë një 

nivel punësimi prej 15.0 përqind më të ulët krahasuar me burrat (INSTAT, 
2019). Sa i takon grup-moshës 55-64 vjeç, shkalla e punësimit është 46 
përqind kundrejt 54.4 përqind të gjithë grave, ndërsa për burrat e grup-
moshës 55-64 vjeç punësimi është në nivelin 71 përqind, me një difer-
encë prej 25 përqind me gratë e kësaj grup-moshe.1) Punësimi me kohë 
të pjesshme është karakteristikë për 25 përqind të grave krahasuar me 15 
përqind të burrave; po në nivelin 25 përqind është edhe vetëpunësimi i 
grave, krahasuar me 42 përqind të burrave të vetëpunësuar (World Bank 
& wiiw 2019: xi, xiii; 81). Këto shifra tregojnë se burrat kanë mundësi 
më të mëdha për të ndërmarrë iniciativa biznesi, të ngrenë aktivitete të 
pavarura vetëpunësimi krahasuar me gratë, të cilat, në më të shumtën e 
rasteve punojnë në bizneset e familjes të papaguara e të pasiguruara. Si të 
vetëpunësuar burrat kanë mundësi më të mëdha të qëndrojnë më gjatë në 
tregun e punës. 

Indeksi i Barazisë Gjinore në Shqipëri i llogaritur në 2020 në dimen-
sionin e punësimit rezultoi 67.6 dhe është vetëm 4.4 pikë më i ulët sesa 
mesatarja e vendeve të BE-së. Ky është një tregues i mirë në lidhje me 

1) Duke marrë në konsideratë që në vitin 2019 mosha e daljes në pension për gratë vazhdon të 
jetë 60 vjeçe dhe për burrat 65 vjeç.
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punësimin në përgjithësi, por po të analizohen në detaje shpërndarja e 
punësimit dhe statuset e punësimit, vihen re dallime gjinore. Kështu, punë-
simi me kohë të plotë i grave rezulton 40.2 përqind, në ndryshim nga ai i 
burrave me 54.6 përqind. Po ashtu, dallimi gjinor duket në kohëzgjatjen e 
punësimit, që për gratë shkon në 31.2 vjet, 2 vjet më pak sesa gratë në ven-
det e BE-së (33.4 vjet); ndërsa për burrat në Shqipëri del 40.5 vjet, pak më 
tepër sesa periudha e punësimit të burrave në vendet e BE-së (38.3 vjet) 
(EIGE, MoHSP, INSTAT & World Bank, 2020). Nëse do të krahasohen 
këto periudha punësimi me periudhat e sigurimit në sistemin e pensioneve, 
konstatohet një diferencë e dukshme si për gratë (4 vjet), edhe për burrat 
(8 vjet). Ky përbën një tjetër argument për aktivitetet ekonomike informale 
në Shqipëri.

Tipologjitë e reja të punësimit në sektorin privat, si punësimi me kohë 
të pjesshme, vetëpunësimi, bizneset familjare, puna sezonale, puna në dis-
tancë, puna nga shtëpia apo puna online, që kanë marrë një shtrirje të gjerë 
sot edhe për shkak të situatës së pandemisë së COVID-19, kanë krijuar 
fleksibilitet në tregun e punës. Ndërsa punët e përhershme dhe me kohë të 
plotë konsiderohen zakonisht punë “me cilësi të mirë”, punët me kohë të 
pjesshme, të përkohshme dhe sezonale në zonat bregdetare mund të kon-
siderohen si një urë për punësim të plotë për gratë, pasi ato përfaqësojnë 69 
përqind të të papunëve afatgjatë. Sidoqoftë, nivelet e larta të papunësisë së 
të rinjve, punësimi informal, pagat e ulëta dhe shërbimet e pamjaftueshme 
publike krijojnë vështirësi për punësimin e grave. Shkalla e ulët e aktivi-
tetit të grave lidhet gjithashtu edhe me nivelet e ulëta të arsimimit, barrën 
familjare dhe varësinë nga dërgesat e parave të fëmijëve apo të afërmve 
të tyre në emigracion (Banka Botërore & wiiw, 2019: xv, 5). Kjo e fun-
dit vlen veçanërisht për grup-moshat e larta, të cilat janë edhe më pak të 
kërkuara në tregun e punës. Në vitin 2018 të papunët e grup-moshës 50+ 
të regjistruar në zyrat e punës përbëjnë vetëm 14 përqind të të gjithë të 
punësuarve nga këto zyra, që tregon sa e vështirë është për këtë kategori të 
rigjejë veten në tregun e punës nëse e humb atë.

Punësimi varet shumë edhe nga spektri i aktiviteteve ekonomike që 
zhvillohen në vendin tonë. Gratë kryesisht janë të punësuara në aktivi-
tetet prodhuese dhe bujqësi, ndërsa burrat në ndërtim dhe miniera (AKPA, 
2019). Në përgjithësi, punësimi i grave në industrinë e minierave dhe ndër-
timit është 39 përqind e totalit të të punësuarve në këtë sektor, ndërsa në 
industrinë përpunuese shkon në 59 përqind të totalit. Në aktivitetet ekono-
mike ku gratë janë kryesisht të angazhuara, pagat janë nën nivelin mesatar. 
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Kështu, në grupin e aktiviteteve ekonomike që përfshijnë prodhimin, 
hendeku gjinor i pagave është më i larti, deri në 35.1 përqind. Në përgjithë-
si në Shqipëri hendeku gjinor i pagave është 10.7 përqind krahasuar me 
16.0 përqind në vendet anëtare të BE-së. Si rezultat i informalitetit të lartë 
në Shqipëri, pagat shpesh nuk raportohen, veçanërisht pagat më të larta 
që u përkasin burrave (EIGE, MoHSP, INSTAT & Banka Botërore, 2020).

Në Shqipëri ekziston një ndryshim në shpërblimin mesatar për orë për 
punonjës sipas gjinisë, ku gratë shpërblehen me 282 lekë, ndërsa burrat me 
303 lekë. Kjo diferencë thellohet me rritjen e moshës: për grup-moshën 40-
49 vjeçe, gratë shpërblehen me 282 lekë, ndërsa burrat me 318 lekë; ndërsa 
për grup-moshën 50-59 vjeç ka një rënie të lehtë shpërblimi i orës së punës 
si për gratë, ashtu edhe për burrat, dhe ky shpërblim rritet për grup-moshën 
60 vjeç e lart (gratë 314 lekë/burrat 333 lekë) (INSTAT, Struktura e An-
ketës së të Ardhurave, 2018). Këto diferenca të të ardhurave reflektojnë 
angazhimin e grave në punë familjare për rritjen e fëmijëve (grup-mosha 
40-49 vjeç) dhe për grup-moshën 60 vjeç e lart u referohet profesioneve 
më të paguara si ligjvënës, bankierë, profesorë, të cilët kanë mosha më të 
larta pensioni, respektivisht 65 vjeçe për gratë dhe 68 vjeç për burrat. 

Hendeku gjinor i pagave është një tregues i matshëm i pabarazisë mid-
is grave dhe burrave, pavarësisht se shumica e qeverive kanë miratuar ligje 
të veçanta për të garantuar barazinë e trajtimit midis burrave dhe grave në 
shpërblim. Organizata Ndërkombëtare e Punës vlerëson se gratë mesatar-
isht vazhdojnë të paguhen rreth 20 përqind më pak se burrat në të gjithë 
botën. Ndonëse ka variacione të mëdha midis vendeve, hendeku gjinor i 
pagave është ulur në disa vende, ndërsa në të tjera ka pasur pak ndryshime 
(ILO 2019). Forumi Ekonomik Botëror në raportin për vitin 2021 bën me 
dije arsyet sepse kanë qenë të punësuara në sektorin e turizmit dhe tregtisë, 
të cilët u goditën mjaft rëndë nga pandemia e COVID-19. Po ashtu, gratë u 
detyruan të linin punën për shkak se fëmijët e tyre filluan shkollën online 
dhe kishin më shumë nevojë për mbështetjen e prindërve (World Econom-
ic Forum, 2021).

Studimi nga UN Women për Shqipërinë ka treguar se COVID-19 e ka 
rritur ndjeshëm barrën e punës së papaguar në familje, sidomos për gratë, 
një në dy gra raporton se ka kryer të paktën dy veprimtari të punës së pa-
paguar në shtëpi. Në studim tregohet se 46 përqind e grave dhe 67 përqind 
e burrave raportuan se merrnin më shumë ndihmë nga partneri/partnerja 
dhe gratë bëjnë 8 herë më shumë punë të papaguar sesa burrat. Pavarësisht 
statusit të punësimit, gratë janë më të ekspozuara ndaj reduktimit të orëve 
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të punës dhe mundësisë së pakësimit apo humbjes së të ardhurave. Orët e 
punës janë reduktuar më tepër te gratë e vetëpunësuara të grup-moshës 45-
54 vjeçe me 66.7 përqind. Thuajse një në dy (46 përqind) gra të vetëpunë-
suara e që kanë fëmijë janë detyruar të shkurtojnë orët e punës, kryesisht 
për t’u kujdesur për fëmijët dhe punët e shtëpisë (UN Women, 2020).

4. Politikat e punësimit
Politikat për rritjen e moshave të daljes në pension dhe futjen e ele-

menteve nxitëse për grup-moshat e larta që të qëndrojnë më gjatë në tregun 
e punës kërkojnë të zhvillohen paralelisht edhe me politika për nxitjen e 
punësimit dhe mbështetjen e punëdhënësve për të ndjekur politika fleksible 
ndaj grup-moshave të larta. Nga viti 1995 politikat aktive të tregut të punës 
janë formalizuar me Ligjin nr. 7995, datë 20.09.1995, “Për nxitjen e punë-
simit”, i cili përcaktoi dy kategori më vulnerable, të rinjtë deri në moshën 
29 vjeç dhe grup-moshat mbi 55 vjeç, të cilat do të ishin në qendër të 
shërbimeve të punësimit. Nga ajo kohë, këto dy kategori mbeten po aq 
vulnerable ndaj tregut të punës, me shkallë të lartë papunësie. Veçanërisht 
të rinjtë sot e kanë nivelin e papunësisë gati dyfish të papunësisë mesatare 
të popullsisë në Shqipëri, e cila ndikon më pas gjithë karrierën e tyre të 
punës.

Ndër programet aktive të nxitjes së punësimit është ai që promovon 
kalimin e grave në punësimin formal nga ai informal (VKM nr.27, datë 
11.01.2012). Një program tjetër mbështet punëdhënësit në krijimin e ven-
deve të reja të punës për të rinjtë e diplomuar duke subvencionuar kontri-
bute njëvjeçare të sigurimeve shoqërore dhe gjashtë paga mujore nga 
bu xheti i shtetit (VKM i datës 28.03.2018). Promovimi i punësimit tek 
të rinjtë ka një ndikim në të gjitha ciklet e jetës së tyre së mëvonshme. 
Gjithsesi, deri në vitin 2016 programet e nxitjes së punësimit kanë për-
dorur më pak se 50 përqind të fondeve të Agjencisë Kombëtare të Punë-
simit dhe Aftësive (AKPA), ndërsa më shumë se 50 përqind e fondeve 
është përdorur për pagesat në para të sigurimit shoqëror në rast papunësie, 
edhe pse numri i përfituesve nga kjo skemë ishte vetëm 6 përqind e të pa-
punëve të regjistruar.

Në vitin 2017 institucionet e punësimit dhe arsimit profesional si dhe 
institucioni i sigurimeve shoqërore u transferuan nga përgjegjësi e Mini-
strisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale te Ministria e Ekonomisë dhe Fi-
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nancave. Në këtë kontekst, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 
është riorganizuar për të forcuar kapacitetet e saj për të vlerësuar nevojat 
e tregut dhe për të kualifikuar forcat e punës jashtë tregut që të rigjejnë 
veten në treg. Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2014-2020 
e shtrirë deri në 2022 dhe masat specifike në Planin Kombëtar të Veprimit 
për Gratë Sipërmarrëse 2014-2020 synuan të përmirësojnë pozicionin e 
grave në tregun e punës, duke rritur punësimin e tyre pas vitit 2018 dhe 
duke ulur rolin e tyre si punëtore pa pagesë në bizneset familjare.

Banka Botërore ka vlerësuar se dallimet gjinore në arsim dhe shënde-
tësi në Shqipëri janë mënjanuar, por gratë përballen me më shumë pengesa 
sesa burrat gjatë gjithë jetës së tyre, veçanërisht në ndërtimin e një karriere 
të suksesshme ose fillimin e një biznesi. Pra, punësimi i grave mbetet një 
nga sfidat e kohës, veçanërisht për gratë e grup-moshave të larta. Ban-
ka Botërore ka nxitur projektin e financimit të politikave që synojnë të 
përmirësojnë aksesin e grave në asete dhe tërrisin mundësitë e punësimit 
(Banka Botërore Shqipëri, 2020).

Shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor janë angazhuar kohët e 
fundit në fleksibilitetin e tregut të punës dhe rritjen e pagave minimale; 
megjithatë, një reformë e të gjithë sistemit të taksimit të punës dhe siguri-
meve shoqërore mund të shërbejë si rruga më premtuese për rigjallërimin 
e tregjeve rajonale të punës. Futja e sistemit progresiv të taksimit të punës, 
veçanërisht në nivelet e pagave të ulëta, mund të rrisë punësimin formal 
dhe të ardhurat neto të punës (Banka Botërore & wiiw, 2019:xiii). Në këtë 
kuadër, qeveria shqiptare ka përjashtuar nga tatimipagat minimale deri në 
30,000 lekë dhe ka futur sistemin e taksave progresive në pagat dhe të ard-
hurat e tjera, por ende jo në kontributet e sigurimeve shoqërore.

Dinamika e kërkesës së tregut të punës ka rritur nevojën për forca 
të kualifikuara të punës për t’iu përgjigjur një tregu të hapur konkurrues. 
Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2022 synon të rrisë 
pjesëmarrjen e grave në trajnimin dhe arsimin profesional që do të nxisë 
punësimin në të ardhmen, duke rritur diversitetit në kurrikulën e arsimit 
profesional që eliminon stereotipet gjinore. Përvoja e fituar gjatë situatës 
pandemike të COVID-19 për mësimdhënie dhe trajnim online do të për-
doret për zgjerimin e ardhshëm të arsimit dhe mundësive të trajnimit për të 
gjithë. Të mësuarit gjatë gjithë jetës jashtë sistemit tradicional shkollor do 
të garantojë përparimin e aftësive në punë dhe fleksibilitetin për punëtorët 
e grup-moshave të larta.

Ndërsa numri i studentëve në arsimin e lartë në Shqipëri është pothu-
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ajse trefishuar në dekadën e fundit, cilësia e arsimit lë për të dëshiruar. Po 
ashtu, ka një mospërputhje midis tepricës së të diplomuarve në fushat e ar-
teve dhe shkencave humane, arsimit, biznesit, administratës dhe drejtësisë, 
ndërsa ka mungesa të të diplomuarve në shkencat e natyrës, matematikë & 
statistikë dhe shkenca sociale, gazetari dhe informacion (Xhumari, et al., 
2016: 8) Pra, është e dukshme në Shqipëri, si gjetkë në Ballkanin Perëndi-
mor, një mospërputhje vertikale dhe horizontale e kërkesës dhe ofertës në 
tregun e punës.

Në dimensionin e njohurive të Indeksit të Barazisë Gjinore Shqipëria 
ka një rezultat prej 55.6, që tregon numrin më të lartë të grave sesa bu-
rrave (18.2 përqind kundrejt 14.5 përqind). Pjesëmarrja në arsimin formal 
dhe joformal, që tregon të mësuarit përgjatë gjithë jetës, është pothuajse e 
njëjtë midis grave (10.8 përqind) dhe burrave (10.2 përqind). Midis grave 
studente në arsimin e lartë, 44.3 përqind studiojnë në fushën e shkencave 
të edukimit, shëndetësisë, shkencave humane dhe arteve, ndërsa midis 
burrave që janë studentë në arsimin e lartë 21.4 përqind studiojnë në këto 
fusha (EIGE, MoHSP, INSTAT & Botë Banka 2020).

5. Kënaqësia në punë
Krahas politikave makro të pensioneve dhe nxitjes së punësimit, poli-

tikat në nivel ndërmarrjeje për rritjen e kënaqësisë dhe motivimit në punë 
janë një kusht vendimtar për nxitjen e punësimit. Dallimet moshore dhe 
gjinore në shkallën e pjesëmarrjes në punë reflektohen edhe në nivelet 
e ndryshme të kënaqësisë në punë. Studimet e Eurofound EWCS 2015 
dhe EQLS 2016, të cilat u aplikuan për herë të parë në Shqipëri, kanë 
treguar një pozitë më të dobët të grave të grup-moshës 50+. Ato raporto-
jnë nivele të larta të pasigurisë në lidhje me mbajtjen e vendeve të punës 
dhe mjaftueshmëri të të ardhurave për pensionin e pleqërisë, kënaqësi të 
ulët në punë dhe tensione midis menaxherëve dhe punëtorëve (Eurofound, 
2019/1). Në këtë kontekst, kombinimi i fleksibilitetit në punë me shërbi-
met e përkujdesjes për fëmijët dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës janë të 
nevojshme për të shmangur rrezikun e të mbeturit të papunë ose daljen e 
parakohshme në pension.

Studimi EWCS 2015 tregon ndryshime gjinore në lidhje me pye-
tjen nëse personi “do të jetë në gjendje të vazhdojë punën aktuale deri në 
moshën 60 vjeç”. Rreth 72 përqind e të anketuarve të grup-moshës 50+ 
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përgjigjen pozitivisht, por për gratë ka rënie në 61 përqind. Lidhur me pye-
tjen “nëse puna përfshin pozicione të lodhshme ose të dhimbshme”, për 
përgjigjen “midis 1/4 - 3/4 e kohës”, të anketuarit shqiptarë kanë rezultatin 
më të lartë, midis të cilëve gratë me 47 përqind. Duke iu referuar grup-
moshës 50+, rreth 22 përqind e tyre u përgjigjën, “pothuajse gjatë gjithë 
kohës” (Eurofound, 2017).

Studimi EQLS 2016 tregon gjithashtu se 86 përqind e grave raporto-
jnë se kthehen shumë të lodhura nga puna për të kryer punë shtëpiake, në 
krahasim me 64 përqind të burrave. Në mënyrë të ngjashme, 67 përqind e 
grave raportojnë se kanë vështirësi në përmbushjen e përgjegjësive fami-
ljare për shkak të punës, në krahasim me 49 përqind të burrave (Euro-
found, 2019/1). Anketa e Forcave të Punës nga INSTAT-i gjithashtu tregon 
ndër arsyet e mospunësimit të grave angazhimin e tyre në punët e shtëpisë 
(22 përqind) dhe daljen në pension të parakohshëm (40 përqind) (INSTAT, 
2017). Përveç nevojës për të përmirësuar kushtet e vendit të punës, traj-
nimit dhe rregullimeve të kohës së punës, ndarja e detyrave shtëpiake, që 
deri më sot janë kryer nga gratë, ka nevojë për ndryshime kulturore dhe në 
mënyrën e jetesës.

Po ashtu, një burim tjetër reference në lidhje me këtë çështje është In-
deksi i Barazisë Gjinore. Hendeku gjinor është gjithashtu i dukshëm si pas 
treguesit që mat kohëzgjatjen e jetës së punës. Kohëzgjatja mesatare e peri-
udhës së punës në Shqipëri për gratë është 31.2 vjet dhe për burrat 40.5 
vjet. Diferencat nga mesatarja e BE-së paraqiten si periudhë pune pak më 
e shkurtër për gratë në Shqipëri sesa gratë në BE (33.4 vjet) dhe më e gjatë 
për burrat në Shqipëri sesa burrat në BE (38.3 vjet) (EIGE, MoHSP, IN-
STAT & Banka Botërore, 2020: 11). Në dimensionin për përdorimin e kohës 
hendeku gjinor për Shqipërinë është 48.1. Pjesa e personave që raportojnë 
se kujdesen për fëmijët, nipërit e tyre, njerëzit e moshuar ose personat me 
nevoja të veçanta çdo ditë është 51.1 përqind e grave dhe 24.6 përqind e 
burrave. Dallimi është edhe më i dukshëm kur gatimi i përditshëm dhe punët 
e shtëpisë janë shqetësuese, pasi ky lloj aktiviteti kryhet nga 87.8 përqind e 
grave dhe vetëm nga 16.1 përqind e burrave. Gratë kalojnë më pak kohë në 
aktivitete sportive, kulturore ose të tjera të kohës së lirë jashtë shtëpisë së 
tyre (EIGE, MoHSP, INSTAT & Banka Botërore, 2020:18).

Studimi i EQLS 2016 tregon gjithashtu një hendek gjinor në lidhje me 
shëndetin që duhet të merret parasysh për ruajtjen e aftësive të punës dhe 
aftësive funksionale. Gratë raportuan një rrezik më të lartë të depresionit, 
35 përqind krahasuar me 25 përqind të burrave. Promovimi i aktiviteteve 
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për të ndihmuar në zbutjen e depresionit, siç janë sportet, duket se është 
i nevojshëm pasi vetëm 12 përqind e shqiptarëve marrin pjesë në sporte 
ose ushtrime fizike, ndërsa mesatarja e BE28 është 42 përqind. Rreth 40 
përqind e të anketuarve nga zonat rurale dhe 20 përqind nga zonat urbane 
raportojnë se e kanë të vështirë të arrijnë zonat rekreative ose të gjelbra 
(Eurofound, 2019/1). Qeveria në nivel qendror dhe lokal duhet të nxisë 
ato projekte që kanë edhe komponentin e kujdesit për ambientin dhe që 
investojnë në parqet e shkatërruara sportive nga urbanizimi spontan dhe 
ndërtimet e pakontrolluara private.

Përmirësimet e ekuilibrit të punës dhe jetës kanë qenë në fokus dhe 
janë pasqyruar në ndryshimet e Kodit të Punës të vitit 2015. Kështu, 
java e punës është e kufizuar në një maksimum prej 48 orësh. Dispozita 
parashikon qëndrime më fleksible në marrëdhëniet e punës për të njohur 
telepunën dhe punën nga shtëpia me të njëjtat të drejta si llojet e punëve të 
tjera. Fleksibiliteti bazuar në aftësinë e grave dhe burrave për të marrë një 
ose dy orë pushim gjatë orëve të punës në mënyrë që të kryejnë aktivitete 
në lidhje me kujdesin familjar, është një tjetër ndryshim në këtë drejtim. 
Nënat e reja kanë të drejtë të kërkojnë kohë pushimi me pagesë gjatë ditës 
së punës dhe të paktën katër muaj pushim vjetor të papaguar për kujdesin 
për personat e familjes. Ndryshimet në sistemin e sigurimeve shoqërore në 
2017 kanë njohur të drejtën e baballarëve për të marrë pushim atësie pas 
63 ditësh leje barrëlindjeje të detyrueshme për nënat, megjithëse nuk ka 
asnjë rast në këtë drejtim.

Sau takon kujdesit dhe shërbimeve për fëmijët, tradicionalisht shko-
llat fillore publike ofrojnë klasa deri në mes të ditës, kështu që në rastet 
më të mira kujdesen gjyshërit për fëmijët nëse të dy prindërit kanë punë 
me kohë të plotë. Përndryshe, nënat duhet të shkëputen nga puna në një 
moment për t’u kujdesur për fëmijët e tyre. Në Shqipëri nuk ka mbështetje 
nga punëdhënësit publikë dhe privatë për shërbimet e kujdesit për fëmi-
jët, aspekt ky që ka nevojë të jetë në fokus të lehtësive fiskale të shtetit. 
Përmirësimi i aksesit në kujdesin për fëmijët dhe prezantimi i përfitimeve 
për fëmijët dhe familjen, të ngjashme me ato në vendet e BE-së, mund të 
merren në konsideratë nëse u referohemi ndryshimeve të jetës në punë.
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6. Konkluzione - Politikat integruese
Rreziqet shoqërore në tregun e punës si papunësia afatgjatë, punë-

simi informal, punësimi me kohë të pjesshme dhe sezonale, ndryshimet 
demografike dhe ato në funksionet e familjes kanë sjellë nevojën e ndër-
hyrjeve të reja shoqërore. Mbrojtja sociale tradicionale e lidhur me të 
punësuarin standard me kohë të plotë, që jetonte në një familje tradiciona-
le, ku brezi i moshuar dhe i ri kanë mbështetur fuqimisht njëri-tjetrin, nuk 
mund të jetë më adekuate në ditët e sotme. Mbrojtja sociale, shërbimet e 
punësimit, arsimi dhe marrëdhëniet e punës duhet të përshtaten me ndry-
shimet sociale dhe me ekonominë e tregut.

Para viteve 1990, si rezultat i punësimit të garantuar, arsimit falas, 
kujdesit shëndetësor, strehimit dhe sistemit bujar të pensioneve, shqiptarët 
kanë akumuluar një ndjenjë sigurie në jetën e tyre që ndryshon nga kushtet 
e sotme, ku ekonomia e tregut ka sjellë probleme të paparashikuara, duke 
prurë një nivel të lartë pasigurie në lidhje me punësimin, cilësinë e arsim-
it, kujdesit shëndetësor, pensionet, shërbimet publike etj. Duke iu referu-
ar parashikimeve demografike të plakjes së popullsisë dhe emigrimit të 
vazhdueshëm të forcave aktive, shqetësime të tilla do të vazhdojnë, ku 
brezat ekonomikisht aktivë duhet të paguajnë një kosto më të lartë për 
të mbështetur sistemin e pensioneve PAYG, duke marrë në kthim përfi-
time relativisht më të pakta. Reformat e pensioneve përgjysmuan normat 
e zëvendësimit nga 70 përqind në 1990 në 38 përqind në 2019. Pasojat e 
tyre nga perspektiva gjinore ka të ngjarë të përkeqësojnë më tepër pozitën 
e grave të moshuara, duke iu referuar niveleve më të ulëta të punësimit, pa-
gave më të ulëta dhe për rrjedhojë pensioneve më të vogla, me të cilat ato 
duhet të mbijetojnë për një periudhë më të gjatë pensionimi, duke marrë 
parasysh jetëgjatësinë e tyre më të lartë sesa burrat.

Siç demonstrojnë studimet e EWCS 2016 dhe EQLS 2016, veprimi 
shoqëror është i nevojshëm për të adresuar pabarazitë dhe shërbimet e 
punësimit, formimit profesional, politikat e pensioneve duhet të diversi-
fikohen sipas nevojave specifike referuar moshës, gjinisë, ndryshimeve 
urbane-rurale, statusit shëndetësor, arsimor, profesional etj.

Këto marrin një rëndësi të veçantë për të mënjanuar pabarazitë gjinore 
veçanërisht në kontekstin e situatës kritike të COVID-19. Ekonomia ka 
të ngjarë të ndikohet negativisht nga kërkesa e ulët e tregut për shkak të 
mbylljes së bizneseve të vogla dhe familjare. Po ashtu, edhe oferta e punës 
mund të reduktohet si rezultat i masave të kufizuara për shkak të distanci-
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mit social. Sistemet e arsimit dhe formimit profesional duhet të përshtaten 
për të ofruar mënyra të ndryshme nga mënyra tradicionale e mësimdhënies 
në shkollë, për të përputhur kërkesën dhe ofertën e punës, e mbi të gjitha 
për të vazhduar ndryshimet e ardhshme teknologjike, strukturore dhe kul-
turore. Programi i kohëve të fundit i nxitjes së punësimit për punëdhënësit 
për të zhvilluar aftësi përmes trajnimit në punë dhe për të hapur vende të 
reja pune për të diplomuarit e rinj, të subvencionuar nga qeveria janë hapa 
përpara për shtrirjen e mbrojtjes sociale për të rinjtë në tregun e punës dhe 
veçanërisht punësimin e studenteve vajza që rezultojnë me rezultate më të 
mira se djemtë gjatë studimeve, por që më pas karriera e punës së tyre ecën 
më ngadalë se ajo e burrave.

Plani Kombëtar i Veprimit për Moshimin 2020-2024 promovon qën-
drime pozitive ndaj punonjësve të moshuar për të luftuar kundër diskri-
minimit në lidhje me moshën në punë (VKM nr.864/2019). Në përm-
bushje edhe të Agjendës 2030 të OKB-së për integrimin në shoqëri të 
grup-moshave të larta, për të mundësuar një jetë të gjatë, të shëndetshme 
dhe aktive, për të zgjatur jetën e punës dhe ruajtur aftësinë për të punuar 
dhe për të promovuar të mësuarit përgjatë gjithë jetës, synohet edhe krijimi 
i një “universiteti për grup-moshat e larta” si bashkëpunim midis insti-
tucioneve shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile. Qasja e integruar 
e ILO-s, që ndërthur politikat ekonomike me masat e synuara që adresojnë 
kërkesën dhe ofertën në tregune punës përmes arsimit dhe trajnimit pro-
fesional, po orienton reformat e fundit në Shqipëri që po ndikojnë drejt-
përdrejtnë rritjen e nivelit të punësimit të grave.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021 47

Referenca:

1. EIGE, MohSP, INSTAT & World Bank (2020). Gender Equality Index for the 
Republic of Albania, available at: http://www.instat.gov.al/media/6661/gender_equality_
index_for_the_republic_of_albania_2020.pdf

2. Eurofound (2019/1). Life and society in the EU candidate countries. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, available at. https://www.eurofound.europa.
eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18032en.pdf

3. Eurofound (2019/2), Age and quality of life: Who are the winners and losers?, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, available at https://www.
eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18020en.pdf

4. Eurofound (2017). European Working Conditions Survey 2015, available at: 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef1634en.pdf

5. European Commission (2019). Progress Report of Albania, Brussels, available 
at: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-
report.pdf

6. European Training Foundation (2014) “SkILLS 2020 ALBANIA“, available at: http://
www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/27795DDCBD2353DAC1257D6400322D57/$file/
FRAME%20Skills%202020%20Albania.pdf, (accessed October 23, 2020).

7. Eurostat (2019). key Figures on enlargement countries.
8. EU-OShA, Cedefop, Eurofound and EIGE (2017).  joint report on Towards age-

friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies, 
Luxembourg, available at:https://www.cedefop.europa.eu/files/2220_en.pdf

9. ILO 2005. Social Security Spending in South Eastern Europe: A Comparative 
Reviews, ISBN 92-2-117855-2 (print); 92-2-117856-0 (web pdf), ILO Budapest, hungary.

10. INSTAT, Projeksionet e Popullsisë2019-2031: http://www.instat.gov.al/en/themes/
demography-and-social-indicators/projection/publications/2019/projections-of-the-
population-2019-2031/

11. INSTAT, Treguesit demografikë:
http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografikpercentC3percentAB-dhe-

socialpercentC3percentAB/popullsia/#tab2
12. INSTAT (2020). Burra dhe Gra në Shqipëri: http://www.instat.gov.al/en/themes/

demography-and-social-indicators/gender-equality/publication/2020/women-and-men-
in-albanian-2020/

13. INSTAT (2019). Studimi i Tregut të Punës:
http://www.instat.gov.al/en/themes/labour-market-and-education/employment-and-

unemployment-from-lfs/publication/2020/press-release-labour-market-2019/



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 202148

14. INSTAT (2017). Studimi i Tregut të Punës 2011-2017:   http://www.instat.gov.al/al/
temat/tregu-i-punës-dhe-arsimi/punësimi-dhe-papunësia/#tab3

15. INSTAT, Institute of Public health, and ICF (2018). Albania Demographic and 
health Survey 2017-18. Tirana, Albania: https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR348/
FR348.pdf

16. Ligj nr.136/2015, “kodi i Punës në RSh”.
17. Ligj nr. 7703, datë 11.05.1993, “Sigurimet Shoqërore në RSh” i përditësuar.
18. Ligj nr.7995, datë 20.09.1995, “Mbi Nxitjen e Punësimit” i ndryshuar me Ligjin 

Nr. 15/2019. 
19. Ligj nr. 15/2017 “Mbi Arsimin dhe Formimin Profesional në RSh”.
20. Agjencia kombëtare për Punësim dhe Aftësi (2019), Statistika 2010-2018: http://

www.shkp.gov.al/statistika-ne-vite-publikimi/
21. Instituti i Sigurimeve Shoqërore (2019). http://www.issh.gov.al/wp-content/

uploads/2019/04/Statistika_ISSh_2018.pdf 
22. Qeveria Shqiptare, Dokumenti i Politikave dhe Plani kombëtar i Veprimit për 

Moshimin 2020-2024, VkM nr. 864, datë 24.12.2019
23. Qeveria Shqiptare, Strategjia kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2020-2023, VkM 

nr. 866, datë 24.12.2019. 
24. Qeveria Shqiptare, Strategjia kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019 – 2022, 

VkM nr. 659, datë 10.10.2019.
25. Qeveria Shqiptare, Plani kombëtar për Integrimin Evropian 2020 – 2022.
26. Qeveria Shqiptare, Strategjia kombëtare për Zhvillim dhe Integrim II, 2015-2022
27. Qeveria Shqiptare, Plani kombëtar për gratë sipërmarrëse 2014-2020 
28. World Bank Albania. 2020.
http://pubdocs.worldbank.org/en/392601587075676027/Albania-Snapshot-Apr2020.

pdf
29. World Bank:
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWkR.DT.GD.ZS?locations=AL
30. World Bank Group & Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) 

(2019). Western Balkans Labour Market Trends: https://www.seejobsgateway.net/event/
launching-western-balkans-labor-market-trends-2019

31. Xhumari, M. (2020). Social Exclusion and Labour Market Challenges in 
the Western Balkans, Chapter 12 Architecture of social protection regarding youth 
unemployment in Albania, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 
https://www.cambridgescholars.com/social-exclusion-and-labour-market-challenges-in-
the-western-balkans

32. Xhumari, M. (2020). Extended Working Life Policies International Gender and 
health Perspectives, Chapter 6 Albania, Part II. Extended Working Life Policies: Country 
Experiences: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-40985-2

33. Xhumari, M., Dibra, D., & Bartlett, W. (2016). From university to employment: 
higher education provision and labour market needs in Albania. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union: http://www.lse.ac.uk/business-and-
consultancy/consulting/assets/documents/From-University-to-Employment.pdf

34. Xhumari, M. (2011). Pension Trajectories in Western Balkans 1990-2010, UNFPA 
Tirana, Pegi, ISBN 978-9928-124-24-1.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021 49

ECURIA FINANCIARE E SKEMËS SË 
SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE DISA 

PROBLEME QË DALIN

Prof. assoc. dr. hasan hOXhA

AbstrAct
Debates on pensions, for now and in the perspective are in agenda. Analyses and 

discussion on this problem are different and in the some directions. The government 
speaks for a deep reform on the side of the benefits in general and especially of the old 
age pensions. The other interest groups, especially pensioners presents discontent on size 
of them, especially for their weak increase in a year by only 2.5 per cent by price index. 
The government side speaks about huge deficit of the social insurance scheme of pensions 
and financial unable of the state budget to make more in this process. In the first part of 
is paper, are treating of the general features of the financial performance of the public 
schemes in two last decades. In the continuing, are explained some factors that are effect-
ing in the decreasing of the social insurance schemes in the last ten years. Some of these 
factors are related with reproductions population indicators and with active forces group. 
In the other side, are explained and some other factors, outside of insurance scheme, of 
their natural solidary. In the final part, conform of the aim of realization of his mission 
are presented some suggestions for the widening of the benefits.

Key words: Social insurance; Public scheme; Contributions; Benefits; State budget; 
Price index.
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1. Vështrim i përgjithshëm
Skema publike e sigurimeve shoqërore padyshim që është interesi i 

gjithë shoqërisë. Prandaj ajo gjendet në qendër të vëmendjes së opinionit, 
objekt diskutimi e debati, përbën fushë analize e studimi për institucione 
e individë, për qarqet universitare e ato akademike. Në vendin tonë për 
llogari të skemës publike punon e kontribuon afro 30 për qind e popullsisë, 
ndërsa afërsisht po kaq janë ata që marrin përfitime prej saj. Ndaj, jo vetëm 
gjerësia e momentet e zhvillimit, por sidomos të mirat që ajo prodhon 
në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore, veçanërisht masa e tyre dhe 
shpërndarja, përbëjnë objekte të debatit ekonomik e shoqëror të aktorëve 
të ndryshëm.

Fusha e sigurimeve shoqërore bëhet objekt diskutimi e debati sidomos 
në momentet e fushatave elektorale midis forcave të ndryshme politike, 
midis atyre që qeverisin dhe opozitës. Me të drejtë fusha e sigurimeve 
shoqërore në tërësi dhe veçanërisht ajo e pensioneve zë shumë vend edhe 
në programet elektorale, ndonëse më pak në ato qeverisëse.

Kështu është vepruar zakonisht, pavarësisht nga intensiteti i zhvilli-
mit, nga thellësia e ndryshimeve, nga mënyra e mbrojtjes sociale etj. Kjo 
lloj qasjeje, me veçoritë përkatëse, ka njohur zhvillime të shumanshme në 
këto tri dekadat e fundit dhe sidomos prej hyrjes në fuqi të ligjit të ri të 
sigurimeve shoqërore të vitit 1993.

Ky ligj duhej të ruante përfitimet e trashëguara nga sistemi i mëpar-
shëm;të njihte krejt kontributet e qytetarëve në cilëndo fushë që ato ishin,në 
funksion të përfshirjes së tyre në pensione e përfitime të tjera; të hartonte 
më parë ligjin dhe pastaj aktet e shumta nënligjore për ndërthurjen hap pas 
hapi të kontributeve në sistemin e shkuar me ato të akumuluara pas vitit 
1993; të përcaktonte përmes ligjit e akteve ligjore rrugë për shkarkimin e 
ngarkesës së madhe që skema mori për shkak të mbylljes së ndërmarrjeve 
shtetërore dhe papunësisë masive në fillim të viteve 1990. Kjo është arsye-
ja që struktura e përfitimeve u shtua në disa elemente, u pasurua në terma, 
njohu edhe përfitime të paparishikuara më parë.

Kështu, siç e përcakton neni 1 i ligjit bazë, sistemi i përgjithshëm i 
sigu meve shoqërore përbëhet nga: sigurimet shoqërore të detyrueshme; 
sigurimi shoqëror vullnetar; sigurimi shoqëror suplementar; pensionet e 
posaçme; pensionet sociale;1) fondet profesionale dhe fondet e pensionit 

1) Shtuar me Ligjin nr.104/2014, datë 31.07.2014.
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vullnetar. Në strukturë si kjo lexohen sigurime të detyrueshme dhe vull-
netare për të siguruar në momentin e duhur përfitimet përkatëse me kritere 
ligjore të mirëpërcaktuara.

Kësisoj, nëse do të gjykonim për zhvillimin kompleks të skemës, 
pjesën e kontributeve, nivelin e projektuar dhe realizimin e tyre në struk-
turë apo pjesën e përfitimeve, edhe këto në strukturë, së bashku me nivelet 
përkatëse për grupe të mëdha apo të vogla të interesit, kjo periudhë mund 
të ndahet në tri faza:

- Faza e parë, që fillon me hyrjen në fuqi të ligjit 7703, datë 11.05.1993 
deri më 2002;

- Faza e dytë, nga viti 2002 e deri në vitin 2014; dhe
- Faza e tretë, pas vitit 2015 e në vazhdim.
Secila nga këto faza, ndonëse me kohëzgjatje të ndryshme, misionin 

dhe angazhimin institucional e ka pasur dhe vazhdon ta ketë të njëjtë. Edhe 
pse treguesit e dy anëve të skemës për kontributet dhe përfitimet kanë re-
zultuar të ndryshëm dhe me luhatje sipas viteve madje në mesataren e 
tyre, nuk ka qenë jashtë vëmendjes performanca e skemës publike, ba-
lanca financiare e saj, raporti i të ardhurave të skemës dhe shpenzimeve 
për të. Sidomos përmes këtij treguesi pra, të raportit të të ardhurave nga 
kontributet dhe shpenzimeve për përfitime, do të lexohej në mënyrë më të 
drejtpërdrejtë efektiviteti  i skemës së sigurimeve shoqërore.

Nivelin e efektivitetit të skemës në këtë artikull do ta sjellim e traj-
tojmë më poshtë sipas disa viteve. Pra, do të shohim në njëfarë mënyre 
balancën financiare të skemës publike të sigurimeve shoqërore sipas viteve 
dhe periudhave bazë të klasifikuara si më sipër.

2. Zhvillime financiare të skemës së sigurimeve shoqërore 
pas viteve 1990

Nisur nga parimi bazë i solidaritetit të brezave, skema publike e siguri-
meve shoqërore ndiqet e analizohet vit mbas viti, madje edhe në periudha 
më të shkurtra kohore. Por gjykimi më i plotë për efektivitetin e skemës 
del përmes analizës së treguesve për periudha relativisht të gjata kohore, 
pasi në këtë proçes kanë ndikimin e tyre tregues të fushës së demogra fisë, 
siç janë: struktura moshore e popullsisë, raportet e popullsisë në moshë 
pune ndaj pjesës tjetër të saj, raportet e popullsisë brenda moshës së punës 
me grupin deri në 14 vjeç, e cila është furnizuese e së parës, raporti i po-
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pullsisë brenda moshës së punës me atë mbi moshën përkatëse, e cila është 
konsumuese e fondeve që akumulohen ose përdoren çdo vit, veçanërisht 
për pensione, por edhe përfitime të tjera bazuar në kontribute të paguara 
ose jo.

Për shkak të këtyre raporteve që ndryshojnë në kohë, sidomos në peri-
udha kohore 15-20 vjeçare, numri i përfituesve me kontribute të arkivuara 
në sigurimet shoqërorevjen me shumë ndryshime. Ndërkaq, me ndryshime 
rezultojnë sipas viteve edhe disa prej përfitimeve jo të mbështetura në kon-
tribute direkte, por në kontribute të financuara nga buxheti i shtetit. Nga 
ana tjetër, me ndryshime të tilla të konsiderueshme prej bilancit të po-
pullsisë me zhvendosje në kohë vjen edhe grupi i popullsisë që përfshihet 
në moshën e punës, pa mënjanuar dhe një sërë faktorësh që bëjnë zbritje 
në këtë grup demografik, sikurse janë ata për mungesë të aftësisë fizike, 
të papunët, kontigjentet që vazhdojnë shkollën, emigrantët, sidomos për 
moshat e reja etj.

Nga kjo lloj zhvendosjeje, apo ndryshe nga mospërputhja në kohë e 
treguesve kryesorë demografikë, por jo vetëm, është e kuptueshme që edhe 
efektiviteti i skemës publike të pensioneve, ai i raportit të të ardhurave dhe 
shpenzimeve për llogari të saj është i ndryshueshëm dhe në të shumtën 
e rasteve do të jetë defiçitar. Kjo do të thotë që shpenzimet për skemën, 
ato që shkojnë te qytetarët në trajtën e pensioneve, do të jenë edhe në të 
ardhmen e afërt dhe afatmesme më të shumta se të ardhurat që vijnë si rrje-
dhojë e kontributeve që mblidhen për llogari të skemës nga të punësuarit 
e të gjitha kategorive.

Pavarësisht kësaj, diferenca ndërmjet tyre nuk është ajo që statistikisht 
afishohet, apo ajo që diskutohet e shpesh bëhet pjesë e debatit nga aktorë 
të ndryshëm. Diferenca reale jo rrallë humbet, ajo nuk lexohet në atë që 
rezulton nga ndryshimi midis shpenzimeve të përgjithshme të skemës me 
të ardhurat, gjithashtutë përgjithshme. Ndaj, për të dalluar këtë lloj dife-
rence, për të shmangur gjatë analizës ngarkesën e pamerituar të skemës apo 
përsëritjen e disa prej shpenzimeve që nga njëra anë llogariten si të tilla, në 
anën tjetër përfshihen në të ardhurat e skemës kemi ndjekur dy mënyra të 
llogaritjes së diferencës midis të ardhurave e shpenzimeve: njëra mënyrë, 
ku nga shpenzimet e përgjithshme të skemës janë zbritur të ardhurat direk-
te nga kontributet e të njëjtit vit (Tabela 1) dhe tjetra nga shpenzimet për 
përfitime janë zbritur kontributet direkte (Tabela 2). Ndërsa nga krahasimi 
i rezultateve përkatëse në këto dy tabela duket më qartë diferenca reale 
midis këtyre dy pjesëve të skemës, prej këtej mund të dallohet më saktë 
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subvencioni real i skemës nga buxheti për të mbuluar diferencën e vërtetë 
midis shpenzimeve për përfitime të vitit dhe të ardhurave kontributive të 
drejtpërdrejta të të njëjtit vit. Sipas radhës kemi të dhënat në tabelat për-
katëse, si dhe disa zhvillime rreth tyre.

Të ardhurat dhe shpenzimet e skemës, si dhe diferenca midis tyre sipas 
disa viteve paraqiten si vijon:2)

2) Të dhënat sipas viteve janë marrë nga raportet vjetore përkatëse të Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore. Janë përdorur raportet vjetore të viteve 2011, faqe 43 dhe 2018, faqe 39. Ndërsa për 
vitin 2019, si dhe për të dhëna të caktuara të munguara në këto raporte, të dhënat janë marrë nga 
libri statistikor, faqe 5, në websitin përkatës.

Tabela 1. Të ardhurat nga kontributet direkte dhe shpenzimet e përgjithshme në vite

Vitet Të ardhurat nga 
kontributet direkte

Shpenzimet e 
përgjithshme Diferenca

Shpenzimet 
ndaj të 

ardhurave 
(në %)

2005 33628 48947 15319 145.6
2008 42795 65822 23027 153.8
2011 47884 85317 37433 178.2
2014 61081 96791 35710 158.5
2016 65173 109303 44130 167.7
2018 77971 120642 42671 154.7
2019 82747 126044 43297 152.3

Në milionë lekë

Nga të dhënat e kësaj tabele, që krahason të ardhurat që skema ka 
gjeneruar gjatë kësaj periudhe 15-vjeçare me shpenzimet e përgjithshme të 
afishuara për të, pjesa dërrmuese sigurisht për llogari të përfitimeve, sido-
mos për pensione, por edhe një pjesë për programe të veçanta, financime 
me destinacion, kompensime të çmimeve, shpenzime administrative etj., 
arrijmë në disa përfundime kryesore:3)
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E para, për krejt periudhën pas viteve 1990 skema publike e siguri-
meve shoqërore në vendin tonë ka rezultuar defiçitare. Në të gjitha vitet 
e funksionimit të saj shpenzimet në të gjitha destinacionet e përcaktuara 
me ligj kanë qenë gjithnjë më të mëdha se të ardhurat kontributive të dre-
jtpërdrejta, të depozituara për llogari të skemës sipas kritereve ligjore. 
Defiçiti i saj luhatet, me ndryshime të vogla ndër vite, nga 140 deri në 180 
përqind, rrjedhojë e faktorëve të ndryshëm veprues.

Në fazën e parë (1993-2002), skema u rëndua në defiçitin e saj jo nga 
treguesit natyrorë të riprodhimit të popullsisë e të forcave të punës, por 
nga treguesit e zhvillimit ekonomik e shoqëror të asaj periudhe. Në këto 
vite të ndryshimit të sistemit politik dhe ekonomik, skema u përball me 
pagesën e papunësisë si dhe me pensione të parakohshme për një numër të 
madh qytetarësh. Ndërkohë që papunësia masive për shkak të mbylljes së 
ndërmarrjeve shtetërore si dhe të emigracionit intensiv pakësoi dukshëm 
numrin e kontribuesve në skemë.

Në fazën e dytë, e cila i përket periudhës pas vitit 2002 e deri në vitin 
2014, treguesit financiarë të skemës publike janë keqësuar më tej krahasu-
ar me fazën e parë. Kësaj here shkaqet mund të konsiderohen të përziera, 
pra, sa me burim prej treguesve demografikë, të treguesve të riprodhimit të 
popullsisë e të forcave aktive, ashtu dhe me ata të shtrirjes dhe zhvillimit 
të përvitshëm të vetë skemës së pensioneve. Gjatë kësaj periudhe, prej më 
shumë se një dekade, ndërsa të ardhurat kontributive për llogari të skemës 
u rritën më shumë se dy herë, shpenzimet e përgjithshme të saj për të 
njëjtën periudhë shënuan rritje edhe më të madhe. Në këtë mënyrë erdhi 
duke u thelluar diferenca midis të ardhurave e shpenzimeve me ngarkesë të 
shtuar nga buxheti i shtetit sa i përket nivelit të subvencioneve për skemën.

Kështu, nëse në vitin 2005 niveli i financimit buxhetor ishte rreth 15 
mld lekë, në vitin 2014 (pra vetëm 10 vite më pas), ky nivel arriti në mbi 
35 mld. Ky defiçit do të qe edhe më i ndjeshëm nëse në vitin 2014, si viti i 
fundit i tarifave që do t’i cilësoja simbolike, dhjetëra mijëra të vetëpunësu-
ar në bujqësi nuk do të kishin blerë një numër të madh vitesh kontributive, 
që edhe pse me tarifa tepër të ulëta, shuma e të ardhurave kontributive prej 

3) Në të ardhurat janë përshirë vetëm kontributet e drejtpërdrejta të vitit, pra jo ato me destinacion 
nga buxheti i shtetit apo financimet me të njëjtin destinacion. Shpenzimet janë tërësore, ato 
përfshijnë shpenzimet për përfitme të të gjitha llojeve, shpenzimet për programe të veçanta, ato 
administrative etj.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021 55

tyre arriti në kuotën 7.610 milionë lekë, ose gati katër herë i kontributeve 
mesatare vjetore të periudhës paraardhëse. Në mungesë të këtij faktori, 
midis të ardhurave dhe shpenzimeve të skemës publike të sigurimeve sho-
qërore diferenca do të ishte në nivelin mbi 40 mld lekë.

Grafiku 1. Raporti midis shpenzimeve dhe të ardhurave, në %

Faza e tretë (ajo që fillon pas vitit 2015), në dy vitet e para vazhdoi 
me prirjen e nisur në vitet e periudhës 2010-2014. Pastaj raporti midis të 
ardhurave dhe shpenzimeve të skemës ka ruajtur qëndrueshmëri, për të 
kaluar në një lloj përmirësimi në këto vitet e fundit. Përmirësimi i lehtë i 
treguesve financiarë erdhi më shumë nga hyrja në veprim e paketës refor-
muese në fushën e pensioneve,e cila pakësoi përkohësisht ritmet e shtimit 
të numrit të pensionistëve, si dhe pati ndikim edhe në shtimin e të ardhu-
rave kontributive.

Prirja dhe ndryshimet midis shpenzimeve të përgjithshme të skemës 
dhe të ardhurave nga kontributet direkte në vitet e mësipërme shihen qartë 
edhe në grafikun 1.

E dyta, sipas fazave dhe gjithë periudhën pas viteve 1990, ndikim në 
rezultatin financiar të skemës ka pasur dhe vazhdon të ketë mospërputhja e 
natyrshme në vlerë e masës së pensioneve dhe po kështu në vlerë e masës 
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së kontributeve. Rritja e pensioneve apo indeksimi i tyre, ndërsa realizohet 
për çdo vit sepse është interesi i ditës dhe sigurisht, ndikuar nga presioni 
që ushtrohet ekonomikisht dhe nga pikëpamja sociale, ndryshimi i tarifave 
kontributive, si dhe rritja në vazhdimësi e pagës minimale dhe maksimale, 
ka qenë dhe vazhdon të jetë jo e përvitshme. Shto këtu edhe momentet e 
rishpërndarjes që janë praktikuar në fushën e llogaritjes së pensioneve, 
spostimin në kohë të llogaritjes së tyre, krahasuar kjo me masën kontribu-
tive që akumulohet në vitin e radhës.

Së treti, masa e përfitimeve në përgjithësi (dhe në vecanti ajo e pen-
sioneve), përgjithësisht jepet e plotë në përputhje me ligjin dhe kriteret li-
gjore. Pa mohuar prej këtej një lloj efekti negativ që kanë pasur në disa vite 
abuzimet në këtë fushë, sidomos në vitet e fazës së parë (1993-2001), por 
dhe në fillimet e fazës së dytë. Edhe pse në një numër të kufizuar në raport 
me tërësinë e tyre, pensionet e manipuluara, shtimi artificialisht i viteve të 
punës, si dhe ndërhyrjet në regjistrat e vjetërsisë në punë me synim shtimin 
e pensioneve urbane në kurriz të atyre rurale, ose ndryshe të pensioneve 
nga puna në kooperativë, kanë ndikuar sadopak në gjendjen financiare të 
skemës publike të sigurimeve shoqërore.

Pavarësisht kësaj, në raport me të ardhurat nga kontributet, të cilat në 
natyrën praktike të tyre paraqesin rrezikun e një evazioni të ndjeshëm, te 
shpenzimet për përfitime efekti i informalitetit në raport me të parën është 
shumë më i paktë. Kjo, për faktin se të ardhurat e skemës nga kontributet 
ndër vite janë shoqëruar me një shkallë më të lartë informaliteti jo vetëm 
nga numri i të punësuarve të paregjistruar, ose ndryshe e punës në të zezë, 
por edhe nga mosdeklarimi i nivelit faktik të pagës mujore. Më shumë se 
70 përqind e të punësuarve në sektorin privat, gati në të gjitha llojet e biz-
neseve apo të veprimtarive të tjera, rezultojnë t’i kenë paguar kontributet 
kundrejt pagës minimale të caktuar sipas viteve.

3. Faktorë të tjerë me efekte në financat e skemës dhe 
mundësitë e zbutjes së tyre

Përveç sa përmenda më lart, në gjendjen financiare të skemës publike 
të sigurimeve shoqërore, sipas viteve e fazave të ndryshme të zhvillimit të 
saj kanë ndikuar edhe disa faktorë të tjerë, më të riparueshëm në ndërhyrje, 
të paktën për të ardhmen e afërt:

Së pari, edhe pse është e natyrës pay-as-you-go, skema paraqitet e 
ngarkuar me disa shpenzime që nuk janë në natyrën e saj. Financimi i tyre 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021 57

nga buxheti i shtetit nuk mbështetet gjithnjë në parimin kontributiv për 
ata që marrin përfitime nga ligji nr. 7703 “Për Sigurimet Shoqërore…”, 
apo në vijim të tij nga aktet përkatëse nënligjore. Të këtij lloji janë shpen-
zimet për programe të veçanta përmes të cilave janë mbështetur grupe të 
ndryshme interesi si: pagesat për veteranët; për persona me statuse të tjera 
të ndryshme; pagesat në trajtën e kompensimit për pensionistët, rrjedhojë 
e rritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe të tjera kompensime; pagesat 
për grupin e invalidëve, të cilët për arsye të paaftësisë së përhershme për 
punë nuk kanë mundur të jenë pjesë e skemës nga pikëpamja kontributive 
etj.4)

Së dyti, për disa grupe tëtjera interesi, të cilët marrin përfitime pa 
punuar, buxheti i shtetit përballon kontribute të përvitshme, që konsidero-
hen vjetërsi pune për efekt pensioni. Ashtu si nga buxheti i shtetit akor-
dohen drejtpërdrejt fonde edhe për kompensime të llojeve të ndryshme, 
fonde për shpërblimin e veteranëve, apo për pensionet e veçanta shtetërore 
etj. Masa e shpenzimeve të këtij lloji në tërësinë e shpenzimeve për sigu-
rimet shoqërore, të llogaritura në mënyrë indirekte përbën një mesatare 
vjetore prej rreth 20 mld lekë, ose ndër vite më shumë se 20 për qind të 
shpenzimeve për skemën publike të sigurimeve shoqërore. Prandaj është 
me ndryshime efektiviteti i afishuar financiar i skemës krahasuar me atë 
realin, për llogaritjen e të cilit është ndjekur mënyra indirekte.

Ndryshimet e përllogaritura nga krahasimi i shpenzimeve të drejt-
përdrejta për përfitime, kryesisht për pensione, me të ardhurat kontribu-
tive të drejtpërdrejta, që përbëjnë edhe gjendjen financiare reale të skemës 
publike të sigurimeve shoqërore lexohen qartë në të dhënat e tabelës 2, si 
dhe nga grafiku 2:

4) Këtu përfshihen pagesat për personat me statuse të ndryshme, pagesat që shkojnë në trajtën e 
kompensimit të energjisë elektrike dhe kompensime të tjera, pagesa të një kategorie invalidësh pa 
histori kontributive etj.
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Tabela 2: Të ardhurat nga kontributet direkte dhe shpenzimet për përfitime, 
2005-2019

Në milionë lekë

Viti
Të ardhurat 

nga kontributet 
direkte

Shpenzimet
për përfitime Diferenca

Shpenzimet ndaj
përfitimeve (në 

%)
2005 33628 41205 7577 122.5
2008 42795 53697 10902 125.5
2011 48522 69737 21215 143.7
2014 61081 85296 24215 139.6
2016 65173 93457 28284 143.4
2018 77971 105426 27455 135.2
2019 82747 112027 29280 135.4

Grafiku 2. Raporti i shpenzimevendaj përfitimeve, në %

Të analizuara këto të dhëna në disa drejtime, arrijmë në tri përfundime 
kryesore:

Së pari, skema publike nuk ka qenë efektive, pasi nuk del e balancuar.
Shpenzimet për pensione dhe të tjera përfitime, të mbështetura edhe këto 
në kontribute, për të gjitha vitet e periudhës në analizë, kanë rezultuar më 
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të mëdha se të ardhurat nga kontributet e drejtpërdrejta për të njëjtat vite.5) 
Kështu, mesatarisht për çdo vit të krejt periudhës, defiçiti përkatës lloga-
ritet rreth 25 mld lekë, ose në madhësi relative afro 30 për qind.6)

Së dyti, nga pikëpamja kohore,sikurse kemi nënvizuar dhe më sipër, 
defiçiti real i skemës në madhësi relative, ndërsa ka qenë më i paktë para 
vitit 2010, ka pësuar një rritje në gjysmën e parë të dekadës së dytë, për 
të ardhur pastaj në një rënie të lehtë vitet e fundit po brenda kësaj dekade. 
Nënvizojmë gjithashtu se ndërsa në vlerë absolute defiçiti i vërtetë i skemës 
vitet e fundit rezulton me një lloj qëndrueshmërie, ndërkohë që rritja rela-
tive e tij është rrjedhojë e veprimit të disa faktorëve të tjerë me intensitet 
jo të njëjtë.

Së treti, defiçiti përkatës i vërtetë i skemës ndryshon shumë nga për-
masat e defiçitit të shpallur të saj, i cili për të njëjtat vite apo periudha është 
mesatarisht rreth 40 mld lekë, ose në madhësi relative me një mesatare 
vjetore me afro 40 për qind të shpenzimeve të përgjithshme të skemës.
Edhe ky tregues, nga pikëpamja kohore shfaqet thuajse me të njëjtën pri-
rje. Deri në vitin 2010, shkalla e subvencionit buxhetor në vlerë absolute 
ka qenë rreth 20 mld lekë, ndërsa pas këtij viti shtimi i subvencionit bu-
xhetor shkon në një mesatare vjetore në dyfishin e shumës së mësipërme.

Diferenca, mesatarisht gati dy herë, midis treguesit real të efektivitetit 
të skemës publike të sigurimeve shoqërore dhe treguesit të shpallur të tij 
gjatë periudhës 15-vjeçare tregon se një pjesë jo e vogël e shpenzimeve 
nuk kanë shkuar për pensione dhe përfitime të tjera, që janë në përmbajtjen 
e skemës pay-as-you-go. Kjo diferencë e konsiderueshme shpenzimesh, 
pjesa më e madhe e saj, ka pasur si destinacion financimin e programeve 
të veçanta të qeverisë, kompensimet e rritjes së çmimeve të energjisë elek-
trike, financimin e pjesës së kontributeve për sigurime shoqërore me des-
tinacion nga buxheti i shtetit, sikurse janë: të papunët me pagesë papu-
nësie; personat me pagesë kalimtare; ushtarakët në reformë; punonjësit e 
nëntokës dhe ata të industrisë ushtarake; vitet e shkollës së lartë për gratë 
kur dalin në pension etj. Pjesa tjetër e diferencës, në peshë specifike më 

5) Është ndjekur metoda indirekte e llogaritjes së tyre, ndryshe nga shpenzimet për përfitime janë 
zbritur kontributet direkte. Kjo për arsye se në emërtimin dhe strukturën e tyre ka pasur ndryshime 
në vite, çka i bën ato jo gjithnjë të krahasueshme. Diferenca midis këtyre dy treguesve përbën 
defiçitin real të skemës.

6) Të dhënat për vitet 2005, 2008 dhe 2011 janë marrë nga raporti vjetor i Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore, faqe 43. Për vitet 2014, 2016 dhe 2018 nga raporti vjetor i vitit 2018, faqe 39. Ndërsa të 
dhënat për vitin 2019 janë sipas librit statistikor të ISSH-së, nga website i Ministrisë së Financave.
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të vogël, rezulton të jetë produkt i shtimit me ritëm më të lartë të shpenzi-
meve për pensione dhe përfitime të tjera, krahasuar me ritmin e shtimit të 
të ardhurave nga kontributet e drejtpërdrejta. Kësisoj, e konkretizuar me 
tregues të llogaritur, shpenzimet për përfitimet e të gjitha llojeve në vitin 
2019 krahasuar me vitin 2005 janë rritur 2.7 herë, ndërsa të ardhurat nga 
kontributet e drejtpërdrejta më pak se 2.5 herë. Në vitin 2014, krahasuar 
me vitin 2005, shpenzimet për përfitime u rritën 2.1 herë, ndërkohë që të 
ardhurat nga kontributet direkte u rritën 1.8 herë.

Përfundimi tjetër është se është realizuar qëllimi i mirëfilltë ose mi-
sioni i skemës publikepër të llogaritur e shpërndarë pensione e përfitime në 
përputhje me kontributet e depozituara në gjithë periudhën e punës apo atë 
kontributive. Përfitimet janë rritur ndër vite, janë zgjeruar edhe në strukturë, 
ashtu sikurse edhe fusha e mbulimit të tyre. Por ndërkohë, rritja e vë llimit 
të përfitimeve të mbështetura në kontribute është më e vogël në raport me 
shpenzimet për përfitime jashtë pjesës jokontributive. Kjo anë e shpenzi-
meve, e cila është jo e paktë në raport me krejt shpenzimet për përfitime, 
ndërsa vlerësohet e nevojshme për të mbështetur ekonomikisht grupe të 
caktuara interesi, nuk vlerësohet kështu rritja e pjesës tjetër të tyre, siç janë 
shpenzimet për kontribute që subvencionohen nga buxheti i shtetit.

Disbalanca që shpenzimet për përfitime rezultojnë më të shumta se të 
ardhurat e drejtpërdrejta kontributive shihen sidomos në pjesën suplemen-
tare të skemës. Në fazën e parë e të dytë të zhvillimit të skemës, të ardhurat 
nga kontributet suplementare kundrejt shpenzimeve për përfitime të këtij 
lloji kanë qenë vetëm rreth 15 për qind. Me gjithë përmirësimet në vitet e 
fundit, ky raport përsëri luhatet në kufijtë 25-30 për qind, ose ndryshe ai 
paraqitet me një defiçit në vlerë absolute rreth 4 mld lekë. Është fakt që 
dy anët e skemës suplementarekanë qenë tepër të disbalancuara, sidomos 
në vitet e fazës së parë, kur janë dhënë dhe jepen pensione suplementa-
re pa paguar kontribute të këtij lloji, e gjithë kjo praktikë ka pasur dhe 
vazhdon të ushtrojë ndikim negativ në treguesit financiarë të skemës pub-
like të përfi timeve. Prandaj ndihet nevoja të ecet në rrugën e ngushtimit të 
dife rencave, sidomos duke shtuar të ardhurat kontributive. Kësisoj, është 
i nevojshëm studimi i thelluar i fushës përmes harmonizimit të shumë 
faktorëve. Për përmirësime të kësaj natyre janë trajtuar disa drejtime në 
shkrimin për pensionet suplementare, në revistën “Demografia”, nr.2, viti 
2019.7)

7) Hoxha.H. Revista “Demografia”, nr.2, viti 2019, faqe 111-115.
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Rritja e efektivitetit të skemës publike të pensioneve kërkon që edhe 
shpenzimet administrative për vënien në lëvizje të saj të pakësohen nga 
pikëpamja relative, pse jo dhe në masën absolute të tyre. Grafikisht, shpen-
zimet e kësaj natyre sipas viteve e fazave shihen më poshtë në tabelën 3, 
si dhe në grafikun përkatës nr.4, ku edhe në sipërfaqe shihen rezerva për 
pakësimin e tyre.

Nga ana tjetër, për të evidentuar efektivitetin real të skemës, një pjesë 
e shpenzimeve të kësaj natyre, sipas gjykimit tonë mund të kalojnë në të 
tjera institucione, sigurisht sipas përkatësisë së tyre. P.sh., kompensimi i 
rritjes së çmimit të energjisë elektrike është e llogjikshme që mund të bëhet 
më mirë nga strukturat e OSHE-së, sepse këtu paraqiten konsumatorët me 
dokumentin e tyre për pagesë, këta mund ta kontrollojnë në mënyrë të 
vazhdueshme njërin nga kriteret, siç është tavani i konsumit të saj, apo 
këta mund të kontrollojnë përmes sistemit edhe përbërjen familjare të per-
sonit. Madje, këtu mund të përfshihen për kompesimin nga rritja e çmimit 
në mënyrë më të plotë e më të saktë jo vetëm pensionistët që jetojnë vetëm, 
por i gjithë kontigjenti që e përfiton kompensimin në bazë të kritereve që 
parashikohen në vendimin përkatës të qeverisë. Kështu mund të frenohej 
rendja në gjendjet civile të pensionistëve për t’u veçuar formalisht nga 
pjesa tjetër e familjes për të bërë kontrata rishtas etj. Madje, akoma më 
mirë do të ishte nëse kjo masë përfitimi në trajtën e kompensimit të mund 
të bëhej zbritje në faturën e harxhimit të energjisë elektrike.

Duke vepruar me riorganizime të këtij procesi, e gjithë kjo fushë ka 
qëllim të ndihmojë familjet në nevojë që gjenden më shumë në kategorinë 
e pensionistëve, por edhe në kategoritë e të papunëve, apo në grupin e të 
punësuarve me paga minimale. Në këtë mënyrë, sipas të dhënave vjeto-
re, skema e sigurimeve shoqërore do të çlirohej nga ngarkesa artificiale e 
kompensimit të energjisë elektrike që nuk është në natyrën e saj. Ndërkaq, 
edhe efektiviteti i përdorimit të këtyre vlerave kompensuese për familjet 
në nevojë do të ishte më i lartë, së bashku dhe me rishikimin e kritereve 
dhe të procedurës së zbatimit e kontrollit nga strukturat e specializuara që 
mund të ngarkohen për këtë qëllim.

Shpenzimi i fondeve për programe të veçanta të qeverisë, së bash-
ku me tërësinë e kontributeve me destinacion nga buxheti i shtetit, apo 
edhe kompensime të tjera, që prej vitesh vazhdojnë të jenë pjesë përbërëse 
e shpenzimeve të skemës publike të sigurimeve shoqërore, jo si pjesë e 
funksionit të saj  bëhen “padrejtësisht” asaj ngarkesë në shpenzimet e 
përgjithshme. Në anën tjetër, edhe pse në përmasa më të vogla, ato shtojnë 
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në mënyrë krejt artificiale edhe të ardhurat nga kontributet, që për efek-
te kontabilizimi konsiderohen “të hyra” për llogari të skemës. Nga kjo 
pikëpamje, efekti i skemës publike denatyrohet, defiçiti i saj thellohet, 
duke shtuar kërkesën për subvencione nga buxheti i shtetit.

Për të gjitha këto arsye, por edhe të tjera (kryesisht ato që kanë të bëjnë 
me projektimin dhe masa më rigoroze për disiplinimin e këtyre shpenzi-
meve në ato subjekte ku ato krijohen dhe për ata që përfitojnë), do të ishte 
e nevojshme që të studiohet e gjithë kjo fushë, të paktën për të realizuar një 
rishpërndarje të tyre në institucione e dikastere. Në një studim të Konfe-
deratës së Sindikatave të Shqipërisë, me të drejtë është shkruar për nevojën 
e një proçesi të tillë rishpërndarjeje: “Të studiohet mundësia e decentra-
lizimit të administrimit për disa kategori të caktuara të financimeve për 
programe të veçanta... Kjo gjë do të rrisë përgjegjësinë dhe do të sigurojë 
një administrim më të mirë të tyre”.8)

Shpenzimet e përgjithshme të skemës për çdo vit e sipas secilës fazë 
krahasuar me kontributet e drejtpërdrejta kanë dhe një arsye tjetër me ndi-
kime në diferencën midis tyre. Kjo është masa vjetore e subvencionimit të 
diferencës së kontributeve për të vetëpunësuarit në bujqësi. Kjo mbështe tje 
ka filluar me hyrjen në fuqi të ligjit bazë të sigurimeve shoqërore në tetor 
të vitit 1993 dhe ka vazhduar pothuajse pa ndryshime në të gjitha fazat e 
zhvillimit të skemës. Në fazën e parë, pra gjatë viteve 1993-2001, për shkak 
të tarifës vjetore simboliketë vetëpunësuarit në bujqësi i kanë blerë në bllok 
këto vite, vetëm me rreth 11 mijë lekë të rinj, duke shtuar vjetërsinë e tyre 
të punës për efekt pensioni. Gjatë kësaj periudhe, ngar kesa subvencionuese 
e buxhetit të shtetit ka arritur në nivelet mesatare afro 70 përqind të kon-
tributit të projektuar ndryshe të pagës minimale të caktuar për këtë qëllim.

Kështu, me një rritje të vogël të tarifës vjetore për të dyja zonat e kla-
sifikuara për këtë qëllimështë vazhduar deri në vitin 2014, ose deri në fun-
din e fazës së dytë. Në fazën e tretë, pra me fillimin e zbatimit të reformës 
tjetër në fushën e pensioneve në vitin 2015, ndonëse vitet e kaluara blihen 
nga të vetëpunësuarit me tarifat e vitit korrent, përsëri niveli vjetor i kësaj 
tarife ka ngeluar njëlloj si në vitin 2014: për zonën fushore 38.400 lekë, 
ndërsa për zonën malore 29.400 lekë. Pra, edhe në këto vitet e fundit, rreth 
gjysma e pagës minimale për efekte kontributi vetëfinancohet në trajtën e 
kontributeve jodirekte nga buxheti i shtetit.

8) “Reforma për pensione dinjitoze”, nga një grup autorësh të KSSH, studim, viti 2013, faqe 57.
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Skema publike e sigurimeve shoqërore, të paktën në këtë fazë të zhvi-
llimit të saj, mund dhe duhet të lehtësohet nga pjesa subvencionuese e 
buxhetit të shtetit për kontributet e të vetëpunësuarve në bujqësi. Mini-
male do të ishte njësimi i tarifës vjetore për të dyja zonat edhe për arsyen 
se në kuptimin e këtij ligji koncepti i ndarjes së vendit në dy zona vërehet 
tashmë i tejkaluar në kohë, pa thënë se edhe një pjesë e kritereve të pagesës 
së kontributeve i kanë dhënë kësaj fushe shpeshherë karakter formal, si 
dhe mundësi për manipulime po i cilësojmë të llojeve të ndryshme.

Prandaj, pa u vonuar në kohë, sigurisht mbi bazën e një studimi, me 
njërin nga variantet më efikase (ndonjëri prej tyre i shpallur publikisht 
kohë më parë), pagesa kontributive e të vetëpunësuarve në bujqësi të jetë 
ose ndaj pagës minimale, ose të një page tjetër më të vogël, të ligjëruar 
posaçërisht për këtë grup të gjerë interesi. Në këtë kuadër mund të studio-
het edhe ndryshimi në rritje i pagës referuese mujore në sektorin ish-koo-
perativist, për të ndërtuar raporte më të drejta mes kontributeve e përfiti-
meve e raporteve me grupet e tjera të interesit.

Ndryshimi i masës së kontributeve për të vetëpunësuarit në bujqësi 
me një nga mënyrat më efikase dhe më jetëgjatë në kohë, përveçse do 
të lehtësonte masën e subvencionit nga buxheti i përvitshëm i shtetit, do 
të realizonte edhe kërkesën e Bankës Botërore për t’i barazuar këto lloj 
kontributesh në vitin 2018. Përmes këtij ndryshimi të nevojshëm, tashmë 
skema e pensioneve do të lehtësohej konsiderueshëm, ose gati sa gjysma 
e shpenzimeve të sotme të këtij lloji. Sepse, siç shihet nga të dhënat e ta-
belës së mëposhtme, për çdo vit e fazë të zhvillimit të skemës, kjo e fundit 
është rënduar jo në mënyrë të natyrshme me shpenzimet nga buxheti. Me 
shpenzime të tejkaluara nga pikëpamja e madhësisë absolute të tyre, si-
kurse shihet në të njëjtën tabelë, skema është rënduar edhe nga shpenzimet 
administrative.

Duke llogaritur nivelin mesatar vjetor të kuotës së kontributeve të pa-
guara, në më pak se 50 për qind të pagës minimale, shihet qartë se pothu ase 
në këto përmasa kanë qenë dhe vazhdojnë edhe kontributet e përvitshme 
me destinacion nga buxheti i shtetit. Madje në vitin 2014, në vitin e fun-
dit para reformës së pensioneve, duke qenë se ky fond kontributiv njohu 
kuotën më të lartë ndër vite, më shumë se 70 mln dollarë, atëherë pjesa 
dërrmuese e tarifës së pagesës kundrejt kësaj shume për llogari të siguri-
meve shoqërore është përballuar nga buxheti i shtetit. Prej këtej kuptohet 
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Tabela 3.Të ardhurat kontributive nga të vetëpunësuarit në bujqësi dhe 
shpenzimet administrative (për disa vite)

Vitet
Të ardhurat kontributive 
nga të vetëpunësuarit në 

bujqësi

Shpenzimet administrative të 
skemës

2005 1981 993
2008 2160 1336
2011 2538 1653
2014 7610 1862
2016 1919 2159
2018 2122 2134
2019 2213 2294

Në milionë lekë.

Grafiku 3. Të ardhurat kontributive nga të vetëpunësuarit në bujqësi

qartë se kur shtohen të ardhurat nga ky destinacion, shtohen edhe shpen-
zimet e pamerituara prej buxhetit të shtetit, duke i dhënë skemës imazh 
defiçitar më të theksuar, ndryshe nga sa është natyra solidare e skemës 
publike të pensioneve.
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Shpenzimet administrative, që janë të nevojshme për vënien në lëvizje 
të skemës, në kuptimin e gjithanshëm të saj, kanë ardhur vazhdimisht në 
rritje. Brenda 15 viteve (pra në vitin 2019 krahasuar me vitin 2005), ato 
janë rritur 2.3 herë. Kapërcimi në shtimin e tyre është i dallueshëm nga 
një periudhë në tjetrën. Gjatë fazës së dytë, krahasuar me periudhën deri 
në fund të fazës së parë ato janë rritur gati 3 herë. Ndërsa në vitet e fazës 
së tretë, pra pas vitit 2015 dhe në vijim, përsëri shpenzimet administrative 
janë rritur në madhësi absolute. Aktualisht ato janë rreth 2.2 mld lekë, ose 
mbi 20 përqind më shumë së në vitin 2014. Rritja lineare e shpenzimeve 
administrative për vitet e marra në analizë duket qartë edhe në grafikun 4.

Grafiku 4. Shpenzimet administrative të skemës publike të sigurimeve shoqërore

Niveli aktual i shpenzimeve administrative, sidomos rritja e tyre, nuk 
argumentohet me shtimin e vëllimit të punëve, kur punët e normuara që 
janë shtuar janë një sasi më e paktë, pjesa kryesore e të cilave prej vitesh 
i është nënshtruar procesit të informatizimit. Prandaj normimi i një pjese 
prej tyre, lehtësimi i strukturës organizative dhe përmirësimi i saj, reduk-
timi i numrit të inspektorëve që merren me të vetëpunësuarit në bujqësi, 
ndërprerja e punësimit joaktiv e të panevojshëm në disa sektorë, rishikimi 
i proçesit të normimit në disa prej shpenzimeve materiale, të gjitha këto 
masa do të lehtësonin shpenzimet e skemës në dobi të rritjes së efektivitetit 
të saj dhe uljes së masës së subvencionit nga buxheti.
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4. Defiçiti financiar i skemës dhe diskutimet për rritjen e 
pensioneve

Skema publike e sigurimeve shoqërore në vendin tonë mund të kon-
siderohet e qëndrueshme, pa probleme që e tronditin atë nga pikëpamja 
financiare. Ajo sot mbështetet me subvencione reale (diferenca e shpen-
zimeve për përfitime me kontributet e drejtpërdrejta) në masën më pak se 
30 për qind të saj. Vërtet sot niveli i subvencioneve të afishuara shkon në 
masën 35-40 përqind, por, siç e thamë më parë, rreth 1/3 e kësaj shume 
mbulohet ose dublohet nga buxheti për shpenzime që nuk janë në natyrën 
e skemës. Decentralizimi i këtyre aspekteve, që sot i përballon skema pub-
like do të zbriste nivelin e financimit buxhetor.

Për shumë faktorë të zhvillimit demografik, të ecurisë së ekonomisë, 
të shkallës së zënies me punë dhe rendimentittë saj, të tarifës së kontri-
buteve për sigurimet shoqërore, të gjitha këto të sintetizuara në mospër-
puthjen në kohë të dy anëve të skemës, nuk është e mundur që ajo të jetë 
me tregues të favorshëm financiarë, aq më tepër të synohet të jetë e ba-
lancuar. Gjithsesi, duhet t’i referohemi eksperiencës së vendeve të tjera, si 
dhe mendimeve të ekspertëve të ndryshëm të fushës publike të sigurimeve 
shoqërore. “Në sistemet e sigurimeve shoqërore për pleqërinë kërkohet 
financimi përpara ndodhjes së riskut në një masë të caktuar. Kjo ndihmon 
mbrojtjen e sistemit nga krizat demografike”. (James 2000:1). “Nuk mund 
të ndodhë gjithnjë që skema të jetë e ekuilibruar”,9) shkruan Nicholas Barr 
kur analizon reformimin e pensioneve. Kësisoj, nuk mund të ndodhë që të 
dyja anët e bilancit të skemës së pensioneve të jenë në ekulibër të plotë kur 
anët e formulës: sWE=PR të barazohen. Pra, kur produkti i përqindjes së 
kontributeve të sigurimeve shoqërore(s) me pagën mesatare nominale (Ë) 
dhe numrin e kontribuesve (E) të jetë i barabartë me produktin e pensionit 
mesatar (P) dhe numrit të pensionisteve(R). Nëse do të ndodhte kështu, ky 
do të përbënte rastin ideal, sipas të cilit kontributet aktuale të popullsisë 
ekonomikisht aktive mbulojnë saktësisht pagesat aktuale për pensione. 
Por, në kushtet kur brezi i sotëm i popullsisë në moshë pune pasohet nga 
një numër më i paktë për këtë grup demografik, kjo do të sjellë efekte në 
ekuilibrin financiar të skemës pay-as-you-go.

Këto lloj zhvillimesh, të cilat tashmë janë bërë masive në shumë vende 
të Evropës e më gjerë, kanë përfshirë në një masë relativisht më të vogël 

9) Barr, N.2000 “Drejtimi i Sigurimeve Shoqërore”, faqe 167.
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edhe vendin tonë. Kësisoj, jemi në fazën kur një lloj diference midis të ar-
dhurave kontributive të vitit me shpenzimet për pensione të së njëjtës peri-
udhë të jetë prezente dhe e justifikueshme. Prej këtej, edhe subvencionimi 
i skemës publike nga buxheti i shtetit është detyrim i këtij të fundit.

Madje marrja në mbrojtje e skemës publike të sigurimeve shoqërore, 
si dhe mbikëqyrja e kontrolli i vazhdueshëm i saj nga shteti përbën detyrim 
ligjor të tij sipas nenit nr.79 të ligjit 7703 për sigurimet shoqërore. Aq më 
shumë kur sot pesha e buxhetit për skemën e mirëfilltë, pra, me më pak se 
30 përqind të shpenzimeve për përfitime (pasi skema zhvishet nga pjesa 
e shpenzimeve që nuk i përkasin mirëfilltazi asaj, -shënim imi, h.h), nuk 
duhet “të trembë” kurrkënd, ajo nuk mund të konsiderohet alarmante.

Akoma më tej, kur pritet shtim i të ardhurave vjetore nga kontribu-
tet për shkak: të rritjes së pagës minimale për efekt kontributesh me më 
shumë se 15 përqind; për mundësitë më të gjera që po ofrohen për rritjen e 
zënies me punë të forcave aktive, duke thelluar ristrukturimin e ekonomisë, 
korrigjimin e mbështetjes për sektorin e turizmit dhe biznesin familjar; të 
shtimit të konribut-paguesve në bujqësi si rezervë shumë domethënëse etj.

Në kushtet kur numri i ardhshëm i pensionistëve parashikohet të shto-
het me një ritëm më të ulët se pjesa e të ardhurave nga kontributet, ende me 
faktorë jo shumë të favorshëm për nivelin e tanishëm të bazës së vlerësuar, 
atëherë skema publike e pensioneve i ka mundësitë të përqendrohet edhe 
më shumë në vazhdimin efektiv të misionit të saj, për të rritur shkallën e 
mbulimit të popullsisë me përfitime, për të shpërndarë përfitime në bazë 
të ligjit, për të përmirësuar anë të ndryshme të ligjit e të paketës ligjore, që 
rrisin pensionet e ulëta dhe përmirësojnë strukturën e tyre.

Kështu, është e mundur që përmes një studimi kompleks e afatgjatë 
pensionet jo vetëm të indeksohen, por edhe të rriten në mënyrë të shka-
llëzuar, duke u dhënë përparësi disa grupeve të pensionistëve të cilët jo 
vetëm kanë efektivisht pensione të vogla nën 10 mijë apo dhe 20 mijë 
lekë të rinj në muaj, por që edhe janë penalizuar nga pikëpamja ligjore 
për shkak të disa kufizimeve të pajustifikuara, që në njëfarë mënyre kanë 
zhvlerësuar punën dhe kontributet ndër vite të atyre që kanë investuar për 
pensionet e së ardhmes.

Disa prej drejtimeve konkrete të përmirësimit ligjor të skemës së pen-
sioneve që i kemi përmendur në Nr.1/2020 të revistës “Demografia” janë 
të nevojshme për t’u vlerësuar nga organet vendimmarrëse.10) Ato mund t’i 
shërbenin zgjerimit të misionit të skemës, sidomos shpërndarjes së përfiti-
meve midis grupeve të ndryshme të interesit dhe individëve.
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Skema publike e pensioneve nuk rëndohet nga ndërhyrje të tilla nëse 
kërkohet të ndryshohen dhe të përmirësohen aspekte të veçanta të ligjit 
dhe paketës ligjore, e për këtë nuk ka ndonjë pengesë. Nuk mund të jetë 
pengesë rritja e diferencuar e pensioneve, pse në ligjin e ndryshuar në vitin 
2014 është shkruar ndryshe, është shkruar që pensionet indeksohen çdo 
vit me koeficientin e inflacionit që rezulton nga një listë produktesh të 
nevojshme për familjet shqiptare. Nga kjo pikëpamje, zhvillimi i skemës 
ka akumuluar disa arsye. Sepse në ligjin e ndryshuar me rastin e reformës 
së pensioneve disa probleme të shkruara nuk janë zbatuar, sikurse ecuria 
e kontributeve për të vetëpunësuarit në bujqësi. Ndërkohë që për të tjera 
probleme të pashkruara u hartuan ligje të posaçme, sikurse ai për pensionet 
suplementare të minatorëve, naftëtarëve e metalurgëve.

Prandaj, nuk shihet pengesë për të bërë ndryshime ligjore për rritjen 
e pensioneve përtej inflacionit, pasi edhe skema nuk tronditet nga ndërhy-
rje të tilla që mund të shtojnë subvencionin vjetor, ta zëmë edhe me rreth 
3 apo 5 mld lekë të tjerë. Aq më tepër, siç argumentuam, skema publike 
mund të çlirohet nga disa ngarkesa të tepërta jashtë natyrës së vet, ndër-
kohë që disa faktorë e resurse me përdorime më efektive i vijnë në ndihmë 
skemës publike në funksion të përmirësimit të bilancit të saj financiar.

Përfundime
Nga përmbajtja e artikullit vijmë në disa përfundime:
- Skema publike e sigurimeve shoqërore në vendin tonë, për shkak 

edhe të përmbajtjes së saj, ka synuar në vazhdimësi që me të ardhurat 
kontri butive të vitit të mbulojë shpenzimet e vitit për përfitime të çdo lloji. 
Por për shkak të shumë faktorëve demografikë, të riprodhimit të popullsisë 
dhe zhvendosjeve të grupeve moshore brenda saj, për shkak të një sërë 
faktorëve të zhvillimit ekonomik, të shkallës së zënies me punë dhe të 
treguesve të kësaj fushe, sidomos për nivelin e pagave për efekt të kontri-
buteve për sigurimet shoqërore, skema nuk ka ecur gjithnjë me ekuilibrin e 
kërkuar nga pikëpamja financiare. Ashtu si dhe për shumë tregues të tjerë, 
edhe për ata të fushës financiare, ecuria e skemës publike ka veçoritë e 
saj në të tria fazat e periudhës 1993-2020, për t’u përballur pas vitit 2015 

10) H.Hoxha, Revista “Demografia”, nr.1, viti 2020, faqe 121.
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me një lloj qëndrueshmërie në këtë fushë, edhe pse me bilanc negativ të 
thelluar.

- Gjendja financiare e skemës publike në krejt periudhën pas vitit 1993 
është rënduar me shpenzime jashtë natyrës së saj, siç janë ato për programe 
të veçanta për kompensimin e energjisë elektrike. Ndërkohë që skema është 
financuar nga buxheti i shtetit për kontributet për pensione për kate gori të 
caktuara jashtë fushës së punës. Kjo lloj praktike ka deformuar një pjesë të 
treguesve financiarë të skemës, prandaj në tabelat përkatëse janë përdorur 
të dhëna kryesisht për të ardhurat nga kontributet direkte si dhe shpenzimet 
për përfitime, që janë të përmbajtjes së skemës pay-as-you-go. Nga kjo për-
plasje të dhënash ndër vite, rezultati i vërtetë financiar i skemës përmirësohet 
në rreth 1/3 e gjendjes së përvitshme, ashtu si dhe për çdo fazë. Po kështu, 
dhe në këto momente, ndaj dhe subvencioni i vërtetë i skemës nga buxheti 
i shtetit zbret në më pak se 30 përqind të shpenzimeve të përgjithshme. Për 
këto çështje i përmbahem variantit për decentralizimin të paktën e një pjese 
të këtyre përqendrimeve financiare.

- Skema publike e sigurimeve shoqërore, pavarësisht nga lëkundjet 
sipas fazave të zhvillimit, në bilancin e saj financiar ka përballuar pjesën 
dërrmuese të shpenzimeve për përfitime. Pas reformës së pensioneve në 
vitin 2014, ashtu edhe në stadin e tanishëm vërehet njëfarë stabiliteti në 
gjendjen financiare të skemës, subvencioni nga buxheti, ndonëse i lartë, 
gjithsesi paraqitet i qëndrueshëm dhe pa ndonjë tendencë të pritshme rrit-
jeje. Nisur nga kjodhe nga detyrimi i skemës për të realizuar misionin e saj 
për zgjerimin e përfitimeve dhe përmirësimin e shpërndarjes së tyre, jemi 
shprehur për nevojën e disa përmirësimeve ligjore në funksion jo vetëm të 
indeksimit të pensioneve, por dhe të rritjes së tyre. Madje, për një rritje të 
shkallëzuar të pensioneve, duke trajtuar me përparësi pensionet e ulëta, si 
dhe grupet e penalizuara ndër vite për shkak të kritereve ligjore.
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MBI DEBATIN: TATIM I SHESHTË APO 
PROGRESIV

Msc. ekonomist Shyqyri MEkA

AbstrAct
On the eve of the 25 Aprile 2021 parliamentary elections, the Albanian policy re-

began the debat: what is more effective in our tax system, flat rate ore progressive tax. It 
is known the fact that flat rate tax has been in operation in 2007-2013 during the Demo-
cratic Party (DP) government, while the progressive tax in years 2014-2020 during the 
government of Socialist Party (SP). But unfortunately, there are not deep analyses on 
the effectiviness of these two taxation ways. In the new election DP program, the only 
difference with the past, is the decrease of the level of flat rate tariff from 10 per cent to 
9 per cent on personal incomes! On the other side, the substitution of progressive tax 
on profit from 15 per cent to 9 per cent has negative impact in the revenues and in the 
budget deficit. Simply, this change has direct impact in favor of big companies, so-called 
“oligarchs”. The different tax system practies and instruments has their impact in budget 
policies, but there are not decisive in the economic and social development. So much 
the more, the application of flat rate tax includes only profit tax and personal incomes 
(wages), that together secure about 1/5 of the budget revenues. Value Added Tax (VAT), 
that constitutes about 55 per cent of the budget revenues is not part of this debate among 
political parties. The paper contain data and analyses of the changes of the flat rate and 
progressive tax during 2007-2020.

Key words: Tax system; Flat rate tax; Progressive tax; Personal incomes; Profit tax; 
Value Added Tax (VAT); Budget revenues.
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Hyrje
Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021, në politikën 

shqiptare është rishfaqur debati-dilemë: taksë e sheshtë apo progresive! 
Praktikat tatimore përbëjnë “piramida” në kufirin e brishtë që ndan politi-
kat e majta nga ato të djathta. Politikat e majta priren drejt tatimit progre-
siv, për një qasje më sociale ndaj shtresave me të ardhura më të ulëta. Rish-
përndarja e të ardhurave përbën një instrument financiar të rëndësishëm, 
sipas parimit kush përfiton më shumë duhet edhe të kontribuojë më shumë. 
Politikat e djathta liberale, përkundrazi, parapëlqejnë tatimin e sheshtë që 
stimulon çdo shtesë të kapitalit, duke anashkaluar dallimet në nivelin pa-
suror të shtresave të ndryshme.

Fakti që harxhohet kaq energji e kohë për këtë temë duke tërhequr 
edhe vëmendjen e opinionit publik, mund të ngrerë pyetjen: a përbën kjo 
nyjën “gordiane” nga varet zhvillimi i ekonomisë kombëtare apo çështjeve 
sociale? Pas kësaj del edhe pyetja tjetër: a ekziston ndonjë analizë për këtë 
qëllim apo shpaloset i njëjti koncept pa ndonjë argument shtesë në pro-
gramin e PD-së? Debati nuk shfaqet mbi një truall të zbrazët, pasi taksa e 
sheshtë përbën një praktikë konkrete të zbatuar për rreth pesë vjet më parë 
nga qeverisja e PD-së. 

I vetmi ndryshim në programin e tanishëm është niveli i tarifës: dhje-
ta është zëvendësuar me nëntën! Mungon analiza e ecurisë së taksës së 
sheshtë për periudhën e zbatimit të saj.

Ndërkohë mazhoranca qeverisëse e sheh zëvendësimin e tatimit pro-
gresiv mbi fitimin nga 15 në 9 përqind si një masë që nxit rritjen e defiçitit 
buxhetor dhe favorizon biznesin e madh apo ata që opozita i quan “oli-
garkë”.

Praktikat apo instrumentet e ndryshme tatimore kanë vendin e tyre në 
politikat buxhetore, por ato nuk mund të jenë përcaktuese në zhvillimin 
ekonomik apo social të një vendi. Ndaj edhe opinioni ndihet i ftohtë ndaj 
një debati që ngjan si një leksion didaktik.

Nga ana tjetër, fusha e aplikimit të taksës së sheshtë përfshin vetëm 
tatimin mbi fitimin dhe mbi të ardhurat personale (pagat), të cilat së bash-
ku sigurojnë 26 për qind të të ardhurave tatimore për vitin 2019 (Grafiku 
1). Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH), që përbën 55 për qind të të ardhu-
rave tatimore nuk është pjesë e këtij debati. Pjesën tjetër e zënë të ardhurat 
nga akcizat (17%) dhe taksat doganore (2%).
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1. Taksa e sheshtë dhe progresive përballë parimit të barazisë 
dhe efektivitetit

Teorikisht, zgjedhja e një sistemi sa më të përshtatshëm taksimi nuk 
mund të kufizohet si një proçes vetëm ekonomik e financiar pa integruar 
edhe interesa socialë dhe politikë. Historikisht, kjo vijë e hollë vijon të 
zhven doset në balancën midis parimit të barazisë dhe efektivitetit. Si sho-
qëri synojmë rishpërndarje të drejtë të të ardhurave nëpërmjet sistemit të 
taksimit, por gjithashtu kemi nevojë të stimulojmë subjektet me produkti-
vitet të lartë duke ulur barrën fiskale. Parashtrimi i argumenteve përkatëse 
për këtë temë historikisht e ka ndarë politikën në dy pole, ku secila prej 
palëve ka fituar beteja të pjesshme në hapësirë e kohë, por asnjëherë luftën 
finale. Taksa e sheshtë aktualisht zbatohet në vendet e Evropës Lindore, 
ish-socialiste, pasi vendet perëndimore me ekonomi të konsoliduar zbato-
jnë tatimin progresiv, që adreson në buxhet mesatarisht rreth 45% të Pro-
duktit të Brendshëm Bruto (PBB-GDP).

Sipas mbrojtësve të taksës së sheshtë, synohet barazimi i diçkaje që 
është (ose duket) e barabartë: për përfitime të njëjta të paguhet shumë e 
njëjtë tatimi. Pse duhet të paguajnë më shumë të pasurit? Sistemi tatimor 
nuk ka pse ndikohet nga sistemi shoqëror, kodet tatimore të jenë të thjeshta 
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dhe efikase. Sistemet progresive të taksimit, përkundrazi kritikohen sepse 
tentojnë të barazojnë efektet e niveleve me të ardhura të ndryshme, të cilat 
mund të jenë rezultat i performancës në treg. Kjo do të shkaktonte de-
formim të performancës ose evazion fiskal. Pra, taksa e sheshtë duket si 
diçka që buron nga natyra, një barazi gati ideale.

Mbrojtësit e taksimit progresiv argumentojnë se të ardhurat e fituara 
nga pjesa më e pasur apo biznesi i madh nuk reflektojnë kontributin real 
në shoqëri. Të pasurit përfitojnë më tepër nga investimet publike në infra-
strukturë, si dhe premisat ligjore që krijon shteti. Biznesi nuk ndërtohet 
nga një person i vetëm, por mundësohet nga rendimenti dhe ndërveprimi 
shoqëror, nga avancimet teknologjike, që përbëjnë vepra kolektive. Pra, 
nuk mjafton iniciativa personale, por edhe kontributi i shtetit në sigurimin 
e të mirave dhe shërbimeve publike. Për këtë arsye themelore edhe duhet 
të taksohen më shumë. Ekzistojnë mjaft argumente nëse taksa progre-
sive inkurajon përpjekjen për punë apo investim. Studime të Qendrës për 
Kërkime të Kongresit Amerikan pranojnë se rritja e taksës marxhinale nuk 
ka ndikim në veprimtarinë ekonomike. As reduktimet e kësaj takse nuk 
kanë lidhje direkte me kursimet, investimet dhe rritjen e produktivitetit. 
Përkundrazi, vihet re se ulja e kësaj takse ka ndikim të fortë në rritjen e 
pabarazisë apo përqendrimin e të ardhurave te më të pasurit.

Mes të tjerave, nënvizohet fakti se rritja e taksës progresive ndikon në 
rritjen e të ardhurave tatimore, duke përmirësuar nivelin e borxhit publik, 
ndërkohë që nuk ka ndikim negativ në rritjen ekonomike. Taksa progresive 
vijon të jetë instrumenti më efektiv në uljen e pabarazisë dhe sigurimin e 
mundësive të barabarta. Në të kundërt, thelbi i taksës së sheshtë, sidomos 
në vendet e varfra shndërrohet në një mekanizëm të padrejtësisë sociale, 
i cili ndikon në akumulimin e pasurisë në një pol dhe varfërisë në polin 
tjetër.

Politikat neoliberale të gjysmëshekullit të fundit kanë bërë të mundur 
që nëpërmjet uljes së taksave, tri kompanitë amerikane më të pasura Ama-
zon, Microsoft dhe Berkshire Hathaway të zotërojnë një pasuri më të ma-
dhe se gjysma e popullsisë amerikane së bashku. Për ekonomistët më në 
zë, neoliberalizmi ekstrem ka krijuar një sistem ekonomik i cili funksionon 
për 1 përqind të shoqërisë. Në Suedi, përkundrazi, ekonomia funksionon 
mirë dhe pabarazia është e ulët, sepse suedezët kanë rënë dakord të pagua-
jnë taksa të larta.

Siç mund të vihet re, debati mbi taksimin duket normal derisa qëllimet 
e vërteta politike nuk kamuflohen dhe tjetërsohen nën fraza e qëllime po-
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puliste për vota. Prandaj, le t’i referohemi konkretisht praktikës së zbatimit 
të taksës së sheshtë për periudhën 2007-2013 nga qeverisja e PD-së. Rik-
thimi me sy kritik te përvojat e kaluara do të na ndihmojë të vlerësojmë 
risitë, të korrigjojmë mangësitë duke kuptuar edhe sa serioze janë prem-
timet që bëhen. Siç thuhet shpesh, djalli fshihet në detaje.

2. Reformë për ulje apo rritje tatimesh?
Më është fiksuar një episod nga 2007-a, kur propaganda e taksës së 

sheshtë 10 përqind kishte krijuar pritshmëri të larta te kolegët inxhinierë e 
juristë që prisnin të ulej tatimi dhe të rriteshin pagat. Kur nënshkruan bor-
deronë, për çudi tatimi mbi pagë ishte rritur, paga neto ishte ulur. Si shpje-
gohej, që ndërsa tarifa e tatimit bëhej e “sheshtë”, pagat tatoheshin më 
tepër? Mungesa e transparencës dhe populizmi krijojnë imazhe të rreme, 
por jo për ekonomistët. Koncepti i tatimit mbi të ardhurat degëzohet në 
tatim mbi fitimin dhe tatim mbi pagat. Për qëllime politike apo në mungesë 
të njohurive ekonomike të medias, nuk ishte mbajtur parasysh pikërisht 
proçedura e ndryshme e zbatimit të tatimit mbi pagat. Ky segment për atë 
periudhë i sillte buxhetit më tepër të ardhura në raport me tatimin mbi fiti-
min. Sigurisht, duke krijuar edhe efekte sociale të prekshme.

Para aplikimit të tatimit të sheshtë zbatohej një sistem me shkallë pro-
gresive, si dhe një prag social për pagat nën 14 mijë lekë, të cilat nuk tato-
heshin. Në përputhje me këtë praktikë, paga 30 mijë lekë (në masë për atë 
periudhë) taksohej 2,6%, paga 40 mijë lekë 3.25%. Punonjësit me pagë 50 
mijë lekë tatoheshin 4.6%, kurse pagat mbi nivelin 90 mijë lekë 7%. Nga 
sa vihet re, të gjitha këto nivele (që përbënin edhe bazën e portofolit të 
pagave të administratës publike apo të biznesit), taksoheshin dukshëm nën 
10%. Vetëm për pagat e nivelit 150 mijë lekë, tatimi barazohej me taksën 
e sheshtë 10%.

Në terma absolutë, një punonjës me pagë 40 mijë lekë (në atë kohë 
mund të konsiderohej paga mesatare e administratës publike), duhej të pa-
guante 4 mijë lekë tatim të sheshtë, kundrejt shumës 1 mijë e 300 lekë me 
sistemin progresiv. Pra, detyrohej t’i paguante buxhetit mbi tri herë më 
shumë. 

Pavarësisht se propagandohej sikur tatimi i sheshtë kishte përparësi 
edhe uljen e evazionit fiskal, masat që i paraprinë zbatimit të taksës së 
sheshtë në biznesin privat ishin të paragjykuara. Në emër të luftës kundër 
evazionit fiskal, me vendim qeverie u shpik një pagë bazë e detyrueshme 
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për t’u raportuar në degën e tatimeve sipas sektorëve dhe degëve kryesore 
të ekonomisë. Gjithashtu, qeveria ishte kujdesur të përcaktonte edhe një 
numër punonjësish të detyrueshëm për t’u deklaruar nga çdo subjekt i biz-
nesit privat. Si pasojë, nga ulje të kostos së punës, reforma çoi në rritje të 
saj dhe të kontributit të sigurimeve shoqërore.

Konkretisht, cilat ishin efektet e taksës së sheshtë mbi tatim-fitimin në 
buxhet?

Pavarësisht uljes së tarifës së tatimit, shumica e bizneseve vijuan të pa-
guajnë tatim mbi fitimin në një shumë paradhënie mbi bazën e të dhënave 
të realizuara për këtë tregues gjatë tri viteve të kaluara. Nga raportimet e 
Ministrisë së Financave mbi të ardhurat e buxhetit në zërat “Tatimi mbi fi-
timet” dhe “Tatimi mbi të ardhurat personale” (pagat) për vitet 2008-2013 
dalin të dhënat e tabelës 1, si vijon:

Tabela 1. Tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi pagat për vitet 2009-2013

Emërtimi 2009 2010 2011 2012 2013
Tatimi mbi fitimin 17,149 17,606 19,712 16,853 15,119
Tatimi mbi pagat 26,820 27,058 27,967 27,989 29,570

(Në milionë lekë)

Nga të dhënat e tabelës 1, vihet re se pjesa e të ardhurave nga tatimi 
mbi pagat është shumë më e madhe në raport me të ardhurat nga tatimi 
mbi fitimin. Kjo vërteton se qëllimi i tatimit të sheshtë ishte ulja e barrës 
fiskale për bizneset e mëdha dhe, për kompensim, rritja e detyrimeve të 
vjela nga të ardhurat personale. Në vitin 2013 tatimi mbi të ardhurat perso-
nale ishte gati sa dyfishi i të ardhurave nga tatimi mbi fitimin. Këto raporte, 
të ndryshme nga sistemi i tatimit progresiv shprehin thelbin e reformës 
fiskale në favor jo të punës, por të biznesit.

Dukuri tjetër ishte fakti se ndërsa të ardhurat nga tatimi mbi pagat 
vinin në rritje, ritmet e të ardhurave nga tatimi mbi fitimin erdhën duke 
u ulur. Në vitin 2013, kundrejt vitit 2009, ato janë rreth 12 përqind më të 
ulëta. Kjo ecuri nuk u përgjigjet as ritmeve të ndryshimit të PBB-së, çka 
do të thotë se teoria e uljes së evazionit fiskal kishte dështuar. Pra, ulja e 
tarifave të tatimit mbi fitimin ishte thjesht një iluzion propagandistik, pa 
ndikim pozitiv mbi uljen e evazionit. Si pasojë, borxhi publik plus borxhin 
e fshehur kapërcyen në nivele shqetësuese.
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A përbën taksa e sheshtë një tatim të drejtë dhe të barabartë? Ç’do të 
thotë të barazosh tatimin mbi fitimet me tatimin mbi të ardhurat personale? 
Në pikëpamje sociale një taksë e sheshtë i ngjan një thike që pret sa mbi të 
ardhurat e atij që merr ushqimet me “listë pritjeje”, ashtu edhe mbi të ar-
dhurat e atyre që lahen në “vaskë floriri”. Pra, duket sikur të gjithë shfaqen 
të barabartë përpara tatimit të sheshtë! 

Në pikëpamje ekonomike, asgjë s’mund të jetë e barabartë derisa njeh-
sohet baza mbi të cilën llogaritet tatimi mbi fitimin me atë të pagave. Në të 
vërtetë, nisur nga mënyra e ndërtimit të tyre nuk mund të vihet asnjë shenjë 
barazimi mbi këto nocione ekonomike të dallueshme.

Ndërsa treguesi i fitimit përfaqëson një shumë neto si diferencë midis 
të ardhurave dhe shpenzimeve, pagat përfaqësojnë të ardhura bruto. Në 
raporte sasiore, nëse tatimi mbi fitimin prek jo më tepër se rreth 10-15 
përqind të të ardhurave të biznesit, në rastin e pagës godet integralisht 100 
përqind të saj. Nuk mund të ketë barazi edhe pse tarifat e tatimit mund të 
jenë të njëjta kur aplikohen mbi vlera të pabashkëmatshme. Barazia do të 
krijohej në kushtet kur edhe nga shuma e pagës do të zbriteshin kostot e 
punës. Biznesi investon, por edhe puna ka kosto, realizon investime që 
rritin kërkesën e brendshme në treg.

Ndër të tjera, ndërsa të ardhurat personale shfaqen plotësisht të ek-
spozuara ndaj tatimit, fitimet e kompanive janë të mbrojtura nga bilance e 
procedura, nga financierë e studio ligjore që jo rrallë i dredhojnë shumat e 
tatimit nëpër “shtigjet” e evazionit.

Kompanitë e biznesit të madh, edhe pse kontribuojnë më pak në bu-
xhet, përfitojnë shumë më tepër avantazhe financiare e ligjore nëpërmjet 
investimeve publike të buxhetit, koncensioneve. Ndërkohë, marrëdhëniet 
e punës jo vetëm që mbrohen dobët nga sindikatat, por edhe masat për 
mbrojtjen sociale që përfitojnë punonjësit jepen me pikatore.

3. çfarë pritet të sjellë rikthimi i taksës së sheshtë
Aktualisht, në taksimin progresiv mbi të ardhurat personale ekziston 

një mbrojtje sociale për pagat deri në nivelin 30 mijë lekë, të cilat nuk ta-
tohen. Për këtë arsye shkalla tatimore që aplikohet nuk është 13 përqind, 
siç abuzohet rëndom në podiumet politike e medie. Pra, tarifa e tatimit 
paraqitet më e reduktuar. 

Në tabelën 2 janë paraqitur të dhëna që lidhen me nivelin e pagave, 
tatimin në shumë absolute dhe relative sipas periudhave të zbatimit të tak-
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simit të sheshtë dhe progresiv. Në tatimin aktual progresiv, pagat deri në 
30 mijë lekë nuk tatohen; pagat 50 mijë lekë (që përbëjnë pagën mesatare) 
tatohen 5.2 përqind; ato 90 mijë lekë tatohen 8.66 përqind dhe pagat 150 
mijë lekë 10.4 përqind.

Tabela 2. Tatimi progresiv dhe tatimi i sheshtë në vitet 2007 dhe 2013

Pagat Tatimi progresiv 
deri 2007

Tatimi i 
sheshtë

deri 2013

Tatimi 
progresiv 

aktual

Tatimi i sheshtë, 
propozim i PD-

së
Lekë Lekë % Lekë % Lekë % Lekë %

30,000 1,300 3.25 3,000 10 0 0.00 2,700 9
50,000 2,300 4.60 5,000 10 2,600 5.20 4,500 9
90,000 6,440 7.15 9,000 10 7,800 8.66 8,100 9

150,000 15,300 10.20 15,000 10 15,600 10.40 13,500 9
200,000 22,940 11.47 20,000 10 22,100 11.05 18,000 9

Tabela 3. Struktura e pagamarrësve sipas fashës së paga

Fasha e pagave
(lekë) Pagamarrës % Fasha e pagave

(lekë) Pagamarrës %

Deri 30.000 47.7 80,001-90,000 02.2
30,001-40,000 11.1 90,001-100,000 01.7
40,001-50,000 09.1 100,001-110,000 01.2
50,001-60,000 10.0 110,001-120,000 01.2
60,001-70,000 05.5 120,001-130,000 01.0
70,001-80,000 03.8 Mbi 130,000 05.3

Pra, siç shihet, vetëm pagat e larta mbi 150 mijë lekë mund të përfi-
tojnë nga tatimi i sheshtë prej 9 përqind. Përfitojnë edhe punonjësit me 
pagë mbi 200 mijë lekë, për të cilët aktualisht aplikohet një përshkallëzim 
i tarifës së tatimit me arsyetimin si masë kundër evazionit fiskal. Ka pa-
sur raste që kompani të ndryshme aplikonin paga të larta abuzive për të 
transferuar shuma fondesh jashtë vendit apo për të shmangur tatimin mbi 
dividendin në masën 15 për qind. Në rrethana të tjera, kur tatimi mbi divi-
dendin është ulur në 8 për qind, nuk ka kuptim që pagat e punonjësve (jo 
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administratorëve-aksionerë) të tatohen me tarifa që kapërcejnë edhe ato të 
tatimit mbi fitimin prej 15 përqind.

Më e qartë del kush përfiton më shumë nga zbatimi i tatimit të sheshtë 
nëse evidentojmë strukturën e pagamarrësve sipas fashës së pagave të 
paraqitura në tabelën 3.

Pra, punonjësit me paga deri në 30 mijë lekë, që përbëjnë rreth gjysmën 
e punëmarrësve, nuk përfitojnë asgjë. Bizneset e mëdha, pra “oligarkët”, 
përkundrazi, do të paguajnë më pak taksa për tatimin mbi fitimin: nga 15% 
në 9%. 

Nëse do të zbatohej taksa e sheshtë, ulja në këto nivele do të përbënte 
një “tërmet” në buxhetin e varfër të shtetit. Nga disa të dhëna jo të plota, 
del se nga një ulje e tatimfitimit për bizneset e mëdha, buxheti i shtetit 
do të arkëtonte rreth 12.8 miliardë lekë më pak të ardhura në një vit. Por 
duhet nënvizuar se përfituesit e vërtetë janë vetëm rreth 4 për qind e tyre. 
Vetëm për 27 kompani të mëdha jopublike me një qarkullim vjetor në 2019 
prej 573 miliardë lekësh (të rinj) efektet negative në raportet e tatimit mbi 
fitimin do të ishin rreth 1.4 miliardë lekë. Ekonomikisht kjo do të ishte 
drejtpërdrejt ndihma për kompanitë e mëdha.

Efektet do të ishin edhe më të mëdha nëse kemi parasysh se konkur-
renca në treg nga ana e bizneseve të vogla dhe të mesme do të ishte asi-
metrike. Pretendimi se tatimfitimi progresiv (që në fakt, si i tillë nuk është 
progresiv, por i sheshtë, 15 përqind) dëmton zhvillimin e biznesit nuk 
është aspak realist. Nuk mund të bëhesh më konkurrues në tregjet globale 
kur efekti për 95 përqind të bizneseve do të ishte në shifra aq simbolike sa 
nuk do të mjaftonin për aksionarët apo drejtuesit dhe jo për punësimin e 
investimet.

Në biznesin e vogël vendosja e tatimit 0,5 përqind mbi xhiron ndër-
kohë që mazhoranca aktuale e ka zeruar deri në kufirin 10 milionë lekë, 
është thjesht mungesë njohjeje nga strukturat e PD-së në garën për prem-
time. Punonjësit dhe biznesi i vogël, ndërsa nuk përfitojnë asgjë, do të 
detyrohen të mbajnë edhe barrën e uljes së shpenzimeve buxhetore si 
rrje dhojë e incentivave fiskale që u bëhen bizneseve të mëdha nga ulja e 
nivelit të taksimit.

Premtimet në fushën e sigurimeve shoqërore me ulje të kontributeve 
dhe rritje të pensioneve njëkohësisht (kur aktualisht skema e pensioneve 
paraqitet me defiçit të ndjeshëm) mund të vlerësohet thjesht si një premtim 
elektoral që nuk mund të merret përsipër të zbatohet nga ndonje qeveri e 
përgjegjshme.
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4. Tatimi mbi fitimin - i vetmi kontribut real i biznesit në 
buxhet

Tatimi mbi fitimin është i vetmi kontribut real i biznesit në buxhetin e 
shtetit. Të gjitha pagesat e tjera që kryhen prej tij (përfshirë akcizat, taksat 
doganore, taksat kombëtare e lokale, kontributet e sigurimeve shoqërore, 
tarifat e ndryshme) përfshihen në kosto dhe barten në çmimin e mallit. Si 
të tilla, ato rimbursohen duke iu rikthyer biznesit nëpërmjet arkëtimeve 
nga shitja. Nga tatimi mbi fitimin përftohen jo më shumë se 7 përqind të 
të ardhurave të buxhetit, që është më e vogël se kontributi i tatimit mbi të 
ardhurat personale prej 9 përqind. 

Pavarësisht se reklamohet si progresive, tarifa e këtij tatimi është e 
sheshtë, 15 përqind. Nuk ekziston kurrfarë funksioni rishpërndarës, as një 
nxitës për të stimuluar degë prioritare të ekonomisë (siç mund të jetë bujqë-
sia në kushtet e vendit tonë). Nuk ekzistojnë tarifa progresive për të tërhequr 
më tepër nga degët me rentabilitet të lartë (që përfitojnë edhe më shumë nga 
investimet publike), apo përbëjnë monopole natyrale. Në propozimin e PD-
së, risia qëndron thjesht tek ulja e tarifës nga 15 në 9 përqind. Një rezervë që 
edhe nëse do të ishte e mundshme është e fundme dhe pa perspektivë.

Prirja për ta trajtuar buxhetin e shtetit si një trup të huaj, i cili duhet 
mpakur në favor të biznesit të madh, nuk mund të jetë politikë realiste dhe 
me të ardhme. Aq më tepër në rrethanat kur barra fiskale në vendin tonë 
nuk i kalon 25 përqind të PBB-së, kundrejt rreth 45 për qind mesatarisht 
në vendet e BE-së.

Në grafikun 2 jepet një përqasje e ecurisë së disa prej zërave kryesorë 
të të ardhurave tatimore midis vitit të fundit të qeverisjes së PD-së (kur 
zbatohej tatimi i sheshtë) në krahasim me vitin 2019 (kur taksimi ishte 
progresiv). Krahas rritjes së dukshme të nivelit të tyre (që vjen edhe për 
shkak të prirjes së PBB-së), tatimi mbi fitimin është rritur mbi dy herë. Në 
ndryshimet strukturore vihet në dukje gati barazimi i të ardhurave që sigu-
rohen nga tatimi mbi fitimin dhe të ardhurave nga pagat.
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Raporti i PBB-së me të ardhurat tatimore sipas viteve shprehet në 
grafikun 3, si vijon:
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Nga të dhënat e PBB-së (të llogaritur sipas metodës së shpenzimeve) 
dhe të ardhurave tatimore vërehet se në mandatin e fundit qeverisës të 
PD-së, 2013 (që korrespondon me zbatimin e tatimit të sheshtë), raporti 
PBB/Të ardhura tatimore rezulton 22.2 përqind. Në mandatin qeverisës të 
PS-së 2018 (që korrespondon me zbatimin e tatimit progresiv) ky raport 
është 25.6 përqind. Rritja me rreth 15.3 përqind dëshmon për një politikë 
buxhetore më të qëndrueshme edhe pse niveli i pagave dhe pensioneve në 
këtë periudhë ka pësuar rritje. 

Megjithatë, fakti që në vendet me ekonomi të qëndrueshme ky treg-
ues është rreth 45 përqind, tregon për rezerva në administrimin fiskal dhe 
rritjen e investimeve aq të nevojshme për një vend me infrastrukturë të 
pamjaftueshme. 

Për këtë periudhë, ndërsa PBB-ja është rritur 21 përqind, të ardhurat 
tatimore janë rritur 39 përqind, çka dëshmon një performancë më të mirë.

5. TVSH-ja – burimi kryesor i të ardhurave
Tatimi i vlerës së shtuar (TVSH), megjithëse më “popullori”, si tatim 

i tërthortë mbi konsumin mbetet i fshehur për bartësit e tij, të cilët e pa-
guajnë pas çdo transaksioni në faturën e blerjejes. TVSH-ja e shoqëron 
konsumatorin nga lindja derisa ndahet nga kjo jetë. Ky lloj tatimi, edhe pse 
i shtrirë në hapësirë dhe kohë nuk është pjesë e paketës së ndryshimeve 
fiskale. Ndonëse tarifa e TVSH-së e ka “dorën e rëndë”, nuk ka ndonjë 
propozim politik nga e majta apo e djathta për tatim të sheshtë. Ky lloj 
tatimi mpak 20, 10 apo 6 përqind çdo nivel page apo pensioni, apo të ar-
dhur nga çdo burim tjetër. 

Sigurisht, nuk ka barazi në zbatimin e kësaj tarife, pasi nuk është e 
njëjta gjë për konsumatorin me pagë 30,000 mije lekë, apo 15,000 lekë 
pension, të cilët TVSH-ja i privon nga nevoja të domosdoshme, kurse për 
konsumatorët me paga të larta apo dividendë TVSH-ja “axhuston” nevoja 
të luksit. Rreth 32 përqind e të ardhurave të buxhetit vijnë nga kjo taksë. 
TVSH-ja bashkë me të ardhurat nga “simotrat” e saj, akcizat, sjellin rreth 
42 përqind të të ardhurave referuar buxhetit të vitit 2020.

Depozitat e kursimeve nuk i nënshtrohen TVSH-së deri kur ato për-
doren në treg.

TVSH-së nuk i nënshtrohen as të ardhurat apo fitimet e biznesit. Këto 
subjekte janë bartës, por jo tatimpagues të saj. Asnjë qindarkë për TVSH 
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nuk del nga portofoli i tyre (me përjashtim të rasteve kur abuzojnë dhe 
paguajnë gjobat). Marrëdhëniet e shtetit me konsumatorin për TVSH-në 
janë të drejtpërdrejta, blerësit paguajnë TVSH-në e regjistruar në faturë si 
shtesë mbi çmimin e mallit (prandaj quhet tatim i tërthortë mbi konsumin) 
dhe bizneset kanë përgjegjësinë ta derdhin në buxhet.

Nga buron atëherë interesi i bizneseve për përjashtimin apo uljen e 
tarifave të TVSH-së? TVSH-ja është pa dyshim një barrë që tkurr kërkesën 
e brendshme. Gjithashtu, shmangia e tij nga subjekte të caktuara defor-
mon konkurrencën në treg. Në moçalin e madh të korrupsionit, evazioni 
i TVSH-së përbën “pjesën e luanit”, çka dëmton rëndë interesat e buxhe-
tit. Qytetari duhet të ndergjëgjesohet se edhe nga një kafe që nuk kalon 
përmes kasës fiskale i bën dhuratë shitësit një fitim të pamerituar nga xhepi 
i tij 20 përqind. 

Lidhur me propozimet për të hequr, ulur, apo diferencuar tarifën e 
TVSH-së për produkte apo veprimtari të caktuara është e nevojshme të 
mbahen parasysh dy momente:

Përvojat ndër vite kanë dëshmuar më se një herë se nga ulja e taksave 
vetëm disa thërrime mund të mbërrijnë te konsumatori (bartësi), apo të 
përfundojnë si të ardhura shtesë për buxhetin e shtetit. Fakti që çmimet 
asnjëherë nuk kthehen në nivelin që kanë qenë para aplikimit të tatimit 
përkatës është gati një aksiomë. Rasti që blerësi të përfitojë nga ulja e 
tatimeve në përgjithësi, nuk ndodh asnjëherë! S’do ta gjenit me qiri një 
pushues të vetëm të dëshmojë se ulja në 6 përqind e TVSH-së në sektorin 
e turizmit shkoi në favor të tij! Çmimet i ngjajnë një kështjelle që nuk 
dorëzohet lehtë. E kundërta mund të ndodhë nga ndryshimi i tarifave, tku-
rrja e të ardhurave në buxhet apo rritja e fitimeve të kompanive. Vetëm një 
konkurrencë e fortë ose një regjim i tregut të rregulluar mund të detyrojë 
uljen e çmimeve.

Një nismë serioze duhet patjetër t’i japë përgjigje edhe një pyetjeje 
tjetër: të tregojë si do të mbushet gropa e të ardhurave që krijohet në bu-
xhet nga ulja e taksave. Mbasi premtohet një shumatore reduktimesh: mbi 
tatimfitimin nga 15 në 9 përqind, mbi të ardhurat personale nga 13 në 9 
përqind zerohet tatimi mbi biznesin e vogël. Propozohet të ulen kontributet 
e sigurimeve shoqërore në 18 për qind. Ndërkaq, në krahun e shpenzimeve 
kumtohet të rriten 10 herë subvencionet në bujqësi, të rriten pensionet, 
të ndërtohen rrugë, shkolla... Ku do të gjenden burimet? Do t’ua marrim 
“oligarkëve”!
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Harmonizimi i raporteve të TVSH-së apo edhe tatimeve të tjera mund 
të arrihet për një periudhë afatgjatë vetëm me vullnet politik konsensu-
al dhe administrim të fortë. Çdo përjashtim nga rregulli i TVSH-së apo 
tatimeve për produkte apo sektorë do të vepronte mbi sistemin tatimor 
siç veprojnë ujërat nëntokesore mbi digën e një ujëmbledhësi. Prandaj, 
çdo premtim elektoral mbi ndryshime në sistemin tatimor duhet të bazohet 
në llogaritje e argumente reale në anët pozitive dhe negative me karakter 
ekonomik e social për biznesin dhe punën në tregun e brendshëm dhe të 
jashtëm.
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AbstrAct
One of the main result of the Peace Conference that met in Paris (january 1919 

- january 1920) was the creation of the League of Nations (LN)in 10 january 1920. 
LN was a world organization to promote international cooperation and peace.The Paris 
Conference don’t solved the Albanian case, therefore, the admission of Albania in LN 
and its recognition as an independent country in 17 December 2020 was a great historic 
event. The recognition process was realized thanks to the Great Britain’s advocacy in 
exchange of concessions regarding kerosene. On November 9 1921 the Great Powers 
winners of the war: Great Britain, France, japan and Italy recognized Albania’s borders 
and its government. The accession in the LN was a right act of justice. Then it was up 
to Albanian government to deal with stabilization and economic development. The Al-
banian government asked the LN to appoint a financial adviser. In the response, the LN 
in june 1922 decided to appoint professor of economy A.Calmès to study the economic 
and financial situation in Albania. A.Calmès came in Albania in july and in September 
he presented to LN his report on economic and financial situation. After this, the LN in 
2 Octobre 1922 apointed j.D.hunger (expert from Neatherland) as financial adviser for 
the Albanian Government. B.Blinishi, as representative of the Albanian government and 
hunger signed a contract on his getting in service to Albanian government as financial 
adviser for five years per a wage by 50 tousand gold francs, addition other expensies for 
travels and diets and rental for house. hunger came to Tiranë on 31 may 1923 while the 
Albanian qovernment approved the contract in 3 june 1923. According to the contract, 
hunger must to report LN on the activity of the Albanian government every three month, 
and in the every time. hunger sent to LN four periodic reports and other informations. 
But in 29 Fabruary 1924, the Albanian Prime Minister P.Evangjeli notifies Mr. hunger 
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for cessation of contract based to article 22 with argument of high his staff expenseses. 
Thus, the contract lasted to only 9 months. The cessation caused a correspondence that 
included the Mr.hunger, the Albanian governments, (till the Fan Noli government during 
the second part of 1924), the General Secretar of LN, Netherland government etc. The 
historian B.Fisher in his book explain that Mr. hunger affected interest of the Albanian 
big lands owners.1) But the problem was more complicated because of the interactions 
of many factors. The author of this paper, based on the economic and political analyses, 
present some opinions on the cessation of the financial adviser contract with the Albanian 
government.

Key words: League of Nations; Albanian Government; j.D.hunger financial advis-
er; Dutch government; Bernd Fisher; Fan Noli.

1) Bernd J.Fischer. Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri. ShB ‘Çabej’. Tiranë. 
1996. Kreu III. Intrigat politike dhe lufta ndërfisnore. F. 52-74.

Hyrje 
Në maj 1922 qeveria shqiptare i pat kërkuar Lidhjes së Kombeve (LK) 

dërgimin e një këshilltari financiar dhe eksperti teknik, detyra e të cilit do 
të ishte të sugjeronte masat e mundshme për të inkurajuar pjesëmarrjen e 
kapitalit të huaj në zhvillimin e burimeve natyrore të vendit.2) Komiteti i 
Financave i LK, para se të rekomandonte caktimin e një këshilltari finan-
ciar, vendosi të dërgojë në Shqipëri një studiues me përvojë në çështjet 
e organizimit fiskal, financiar dhe ekonomik për të analizuar situatën në 
Shqipëri. Për këtë qëllim u zgjodh profesor Albert Kalmes (Albert Calmès) 
ekonomist dhe historian nga Luksemburgu.3)

Profesor Kalmes-i mbërriti në Tiranë në korrik dhe për dy muaj ai 
përgatiti një raport për gjendjen ekonomike dhe financiare në Shqipëri. 
Raporti përmban të dhëna dhe analiza për situatën e përgjithshme politike 
dhe ekonomike të vendit, për marrëdhëniet ndërkombëtare, për gjendjen e 
komunikacionit, të bujqësisë, industrisë, tregtisë, eksport-importit, bilancit 
tregtar, për sistemin monetar, për kreditin, financat publike, për borxhin, të 
ardhurat, shpenzimet etj. Ky raport iu paraqit Këshillit të LK në Gjenevë 
në shtator 1922.
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Këtë raport e kemi botuar të përkthyer shqip në numrin 2 të revistës 
“Demografia” të vitit 2020, të redaktuar dhe pajisur me shënime për të 
sqaruar ngjarje historike, politike apo të dhëna statistikore që lidhen me 
vendin tonë apo dhe vende të tjera.4)

Mbi bazën e analizave ai bëri edhe një varg sugjerimesh me vlerë që 
duheshin mbajtur parasysh nga qeveritë shqiptare, por edhe nga Lidhja. Me 
të drejtë Sederholm-i ka shkruar në ato vite se ndryshe nga vendet e tjera 
të Ballkanit, që kishin siguruar mbështetjen financiare të ndonjë Fuqie të 
Madhe pas shpalljes së pavarësisë së tyre, “Shqipëria mund të mbështetet 
vetëm tek Lidhja për ndihmë politike dhe ekonomike të paanshme”.5)

Por Kalmesi nuk rekomandoi dhënien e një huaje në këtë periudhë. “… 
Shqipëria është një shtet, ekzistenca e të cilit varet në sigurimin e një hua-
je. Drejt, një hua e huaj mund të jetë një ndihmë e madhe për të, mund ta 
përshpejtojë zhvillimin e saj ekonomik dhe kontribuon jo pak në sigurimin 
e stabilitetit politik në Ballkan; por Shqipëria do të duhet të mbështetet në 
radhë të parë në burimet e veta se të presë ndihmë nga kapitali i huaj”.6)

Pas shqyrtimit të raportit, më 2 tetor 1922, Këshilli i LK vendosi që 
Jan Doekes Hunger (ekspert holandez) të qe këshilltar financiar për qeve-
rinë shqiptare.

Zoti B.Blinishti, konsull i përgjithshëm në Gjenevë, si përfaqësues i 
qeverisë shqiptare dhe z.Hunger nënshkruan një kontratë për marrjen e tij 
në shërbim të shtetit shqiptar si këshilltar i financave për pesë vjet me një 
pagë vjetore prej 50 mijë frangash ari, veç shpenzimeve të tjera për udhë-

2) Krijimi i Lidhjes së Kombeve (LK) ishte një nga vendimet më të rëndësishme të Konferencës 
së Paqes të Parisit (18 janar 1919-21 janar 1920). Marrëveshja e LK u nënshkrua më 28 qershor 1919 
si Kreu I i Traktatit të Versajës dhe hyri në fuqi më 10 janar 1920. Mbledhja e parë e Këshilllit të 
LK u mbajt më 16 janar 1920, kurse mbledhja përuruese e Asamblesë së Përgjithëshme më 21 janar 
1920. LK ishte organizata e parë ndërkombëtare me mision kryesor bashkëpunimin, sigurinë dhe 
paqen botërore. Qendra e saj nga 1 nëntori 1920 u vendos në Gjenevë. Mbledhja e parë e Asamblesë 
së LK u mbajt më 15 nëntor 1920. Shqipëria u pranua në LK më 17 dhjetor 1920, me përkrahjen e 
qeverisë së Britanisë së Madhe e interesuar për të drejtat ekskluzive vajgurore të “Anglo-Persian 
Oil Company”. Krijimi i LK ishte në qendër të 14 pikave për Paqen të Presidentit amerikan U. 
Uillson. Por për shkak të kundërshtimit të republikanëve në Kongres, ShBA nuk e ratifikuan Kartën 
e LK. LK menaxhoi disa mosmarrëveshje ndërkombëtare, por dështoi të parandalojë Luftën. LK u 
shfuqizua zyrtarisht në prill 1946, pas krijimit të OKB-së më 1945.

3) Albert Calmès, 1881-1967. Në jetëshkrimin e tij shkruhet se ishte nga të parët që u kthye nga 
studimet në Gjermani e Zvicër në Luksemburg me një doktoraturë në ekonomi. Kalmesi ishte dekan 
i Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Frankfurtit kur LK e dërgoi për të studiuar situatën 
ekonomike e financiare në Shqipëri.
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time e dieta dhe qira për shtëpinë. Hunger-i mbërriti në Tiranë në fund të 
majit 1923, kurse qeveria shqiptare miratoi kontratën si më sipër, më datën 
3 qershor 1923. 

Mbi bazën e kontratës, Hunger-i duhej t’i raportonte Lidhjes së 
Kombeve për veprimtarinë e qeverisë shqiptare çdo tre muaj. Po kështu, 
ai mund t’i dërgonte Lidhjes edhe raporte për çështje të tjera që përfshi-
heshin në fokusin e punës së tij. Gjatë kësaj periudhe Hunger-i dërgoi katër 
raporte tremujore. Kështu, raportin e parë për periudhën 1 qershor deri më 
24 korrik 1923 Hunger-i e dërgoi në Gjenevë më 3 gusht 1923. Për raportin 
e dytë nuk kemi të dhëna, kurse raporti i tretë për periudhën 24 tetor 1923-
24 janar 1924 i është dërguar Këshillit të Lidhjes më 16 shkurt 1924.7)

Raporti i katërt është dërguar në Lidhje më 29 shkurt 1924. Por ky 
raport është i një lloji tjetër; ai shpjegon letrën përmes së cilës qeveria 
shqiptare me firmën e kryeministrit P.Evangjeli e njofton z.Hunger për për-
fundimin e kontratës me propozim të ministrit të Financave para mbylljes 
së vitit të parë, bazuar në nenin 22, me arsyetimin e shpenzimeve të larta 
për buxhetin e shtetit për mbajtjen e Këshilltarit financiar dhe stafit të tij.

Pas kësaj ndërprerjeje fillon një korrespondencë që përfshin këshill-
tarin financiar z.Hunger, qeveritë shqiptare (përfshirë edhe atë të kryesuar 
nga F.Noli në 6-mujorin e dytë të vitit 1924), Sekretarin e Përgjithshëm të 
Lidhjes, qeverinë holandeze etj.

Po cili ishte shkaku apo shkaqet që kjo kontratë u ndërpre para afatit? 
B.Fisher, në librin e tij i qëndron mendimit që Hunger-i preku interesat e 
qeveritarëve e bejlerëve pronarë të mëdhenj tokash. Por fakti që kontratën 
nuk e rilidhi më vonë as qeveria e kryesuar nga F.Noli tregon që në këtë 
rast nuk kemi të bëjmë thjesht me një qeveri të një krahu të caktuar, por 

4) Gjendja ekonomike dhe financiare në Shqipëri. Raport i përgatitur nga profesor Albert Kalmès.
Paraqitur në Këshillin e Lidhjes së Kombeve, Gjenevë, shtator 1922. Revista “Demografia”, N.2, 
2020. F.95-133. League of Nations. The economic and financial situation in Albania, prepared by 
Professor Albert Calmès (Luxemburg). (Annex to the Financial Committee’s Report presented 
to the Council on iths Eighth Session, held in Geneva in September 1922). Në Arkivin Qendror 
të Shtetit gjendet në versionin frëngjisht: Albert Calmès. La situation economique et fianciere de 
l`Albanie. Geneve, 1922.

5) B. J.Fisher, f.60. Cit. nr.20.
6) Revista ‘Demografia’, Nr.2, viti 2020. F.131.
7) Këto letra ndodhen në AQSH në frëngjishte. Përkthimi shqip për këtë artikull është bërë 

nga B.Pleqi, diplomante e Universitetit të New York-ut, Tiranë. Redaktimi shkencor, pajisja me 
shënime dhe përgatitja për botim është bërë nga L.Shahollari, kryeredaktor i revistës “Demografia”.
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me një çështje që është e lidhur me kushtet politike dhe ekonomike në 
Shqipëri.

Nga një vështrim kronologjik dhe politik del që kërkesa për dërgimin e 
një këshilltari financiar nga LK është bërë në kohën e kryeministrit Xhafer 
Ypi (30 dhjetor 1921 – 4 dhjetor 1922). Kurse këshilltari financiar Hunger 
ka ardhur më 31 maj 1923 dhe është larguar më 7 mars 1924, kohë kur 
kryeministër ka qenë Ahmet Zogu (4 dhjetor 1922 – 5 mars 1924).8) Ndërsa 
ministër i Financave për periudhën 24 dhjetor 1921 – 25 shkurt 1924, e cila 
përfshin ardhjen e A.Kalmesit dhe ardhjen e largimin e J.D.Hunger-it ka 
qenë Kolë Thaçi.9)

1. Kontrata e qeverisë shqiptare me Këshilltarin financiar J. 
D. Hunger

Me qëllim që lexuesi të krijojë një ide sa më të qartë për përmbajtjen 
e kontratës midis qeverisë shqiptare dhe Këshilltari financiar J.D. Hunger, 
po e paraqesim të plotë, me ndonjë ndërhyrje në aspektin gjuhësor të saj. 
Kontrata përbëhet nga 23 pika apo nene, të cilat rregullojnë me hollësi 
marrëdhëniet midis dy palëve.

Sipas vendimit të këshillit të Lidhjes së kombeve të datës 2 tetor 
1922, Qeveria shqiptare, e përfaqësuar prej zotit Benoit Blinishti, nga 
njëra anë dhe z.hunger në anën tjetër, merren vesh të zbatojnë dispozitat 
e poshtëshënuara mbi pozitën e zotit hunger si këshilltar financiar pranë 
Qeverisë shqiptare.10) 11)

1. këshilltari financiar zotohet të vihet plotësisht në shërbim të 
Qeverisë shqiptare dhe me shka t’i vij për dore (sa të ketë mundësi) për 
zhvillimin ekonomik e financiar të Shqipërisë, si dhe në çështjet monetare 
dhe të bankave.

8) Pas A.Zogut vijnë: Shefqet bej Vërlaci, 5 Mars 1924 – 2 qershor 1924; Iljaz bej Vrioni, 2 
qershor 1924 – 16 qershor 1924; Fan Noli, 16 qershor 1924 – 26 dhjetor 1924.

9) Kolë Thaçi (1886 – 1941) ka qenë anëtar i Senatit të Shqipërisë nga 27 marsi deri më 20 
dhjetor 1920. Pas tij kanë qenë: M.Libohova, 3 mars 1924 –16 prill 1924; L.Gurakuqi, 16 prill – 27 
maj 1924; M.Libohova, 30 maj – 10 qershor 1924. L.Gurakuqi, 16 qershor – 24 dhjetor 1924, me 
kryeministër F.Noli.

10) Benoit (Benedikt) Blinishti (1894 – 1966) më 1923 ishte kryekonsull në Gjenevë dhe delegat 
në LK. 

11) AQSH, f.178, V.1923, D-353, Fl 1-5.
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2. këshilltari financiar zotohet për të mos u përzier, veç kur të ketë 
lejën e Qeverisë shqiptare, me punë të tjera, veç me ato që i interesojnë 
Qeverisë shqiptare, në kohën që do të vazhdojë kontrata. Ai zotohet të mos 
bëhet aksioner i shoqërive tregtare që ndodhen në Shqipëri në kohën e 
vazhdimit të kësaj kontrate.

3. këshilltari financiar nuk do të varet prej asnjë ministrie, por do 
të jetë i lidhur me këshillin e Ministrave, të cilit do t’i drejtojë raportet 
e tij. Ai do të marrë pjesë me votë konsultative (këshilluese) në mbledhjet 
e këshillit, kur do të shqyrtojë çështje që përmbajnë interes ekonomik e 
financiar.

Në raportet e tija do të ketë liri të plotë të shfaqë mendimet e tij mbi të 
gjitha çështjet ekonomike, financiare, dhe mbi aktet e të gjithë ministrive, 
të gjitha administratave, zyrave, nëpunësve dhe agjentëve të qeverisë.

4. Me këtë qëllim është vendosur që asnjë projekt-ligj që përmban 
një interes financiar a ekonomik nuk do t’i paraqitet Parlamentit para se 
të jetë shqyrtuar prej këshilltarit financiar dhe para se ky të ketë dhënë 
mendimin e tij para këshillit të Ministrave.

5. Pra, asnjë vendim, dekret ose akt administrativ që përmban një 
interes financiar ose ekonomik të rëndësishëm do të hyjë në fuqi para se 
këshilltari financiar të ketë dhënë mendimin e tij.

6. Asnjë projekt huaje, ose operacion i kësaj natyre, nuk do të bëhet 
pa e konsultuar me kohë, që të mundë të japë mendimin e tij, dhe së paku 
një muaj më parë.

7. Për përdorimin e prodhimeve të huaja do të pyetet prap mendimi i 
tij më parë.

8. çdo projekt akt ose kontratë e tillë që të bëjë një ndryshim të madh 
në pasurinë e shtetit shqiptar, i komunikohet atij së paku një muaj më parë 
se projekti të miratohet.

9. Për nxjerrje biletash bankare, qoftë prej shtetit ose ndryshe, dhe 
ndryshimi në sistemin e monedhave të sotëme, nuk do të bëhet pa marrë 
më parë mendimin e tij.

Ai do të jetë në rrjedhjen, qysh prej fillesës, të çdo marrëveshje mbi çdo 
çështje banke, qoftë pune, qoftë bankë emisioni, qoftë institute krediti ose 
kasë kursimi. Nga ana e tij, ai do të ketë të drejtë të paraqesë propozime 
mbi këto çështje në këshillin e Ministrave, i cili do t’i shqyrtojë në kohën 
më të shkurtër që të pajtohet me mbarëvajtjen e punëve.

10. këshilltari do të ketë të drejtë, qysh prej emërimit të tij të bëjë çdo 
koment apo sugjerim mbi llogaritë e vitit ose mbi ato të ndryshme, mbi 
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kontabilitetin dhe mbi punën e administratës financiare, gjithashtu për tar-
get, doganat, monopolet e shtetit dhe për të gjithë të ardhurat e tjera, si 
dhe për kontrollin e shpenzimeve.

11. këshilltari do të ketë të drejtë të japë mendimin e tij mbi çdo pro-
jekt shtimi ose pakësimi të madh të personelit të çdo zyre ose shërbimi të 
Qeverisë shqiptare një muaj më parë se ai të bëhet përfundimitar.

12. Para hapjes të bisedimeve për emërimin e një të huaji në detyrë 
më rëndësi në shërbimin e Qeverisë shqiptare, këshilltari financiar do të 
pyetet për oportunitetin e një të emëruari nga pikëpamja financiare.

13. Me qëllim që të ndihmohet në kryerjen e misionit të tij, këshilltari 
do të ketë zyrtarisht kopjen e çdo projekti, të çdo akti, kontrate, dekreti ose 
letre zyrtare që kanë një interes financiar a ekonomik. Veç kësaj do të ketë 
të drejtë të marrë e kërkojë çdo dokument shtesë. Veçanërisht do të ketë të 
drejtë të kërkojë prej çdo ministri a nëpunësi,mbi çdo çështje me interes 
financiar a ekonomik, shpjegimet që do të quajë të nevojshme, duke e di-
tur mirë se rezultatet e këtyre hetimeve nuk do të komunikohen veçse në 
këshillin e Ministrave ose në ministrinë përkatëse.

14. këshilltari financiar do të ketë të drejtë të marrë si ndihmë per-
soneli teknik (qoftë shqiptar apo i huaj) pranë vetes kur t’a gjykojë të nevo-
jshme bashkërisht me Qeverinë shqiptare. Shpenzimet e këtij personeli do 
të jenë mbi qeverinë shqiptare.

15. Ai do të ketë liri të plotë të komunikojë me cilindo dhe mbasi të 
jetë marrë vesh me këshillin e Ministrave, të shkojë në shërbim jashtë 
Shqipërisë, në datat dhe përsa kohë që atij do i duket e nevojshme.

16. këshilltari financiar do të gëzojë, në të gjithë kohën e misionit tij 
në Shqipëri garancitë personale, shtëpije si dhe falje (përjashtim) nga të 
gjitha tagrat dhe taksat e doganës për të gjitha teshat që do t’i lypen per-
sonit të tij, familjes së tij dhe personelit të tij. Shkurtazi, qeveria shqiptare 
ka për detyrë morale ta trajtojë si mysafir të saj, simbas zakonit tradicio-
nal të vendit. Nëqoftëse këtij do të ndodhë ndonjë dëm, qeveria do të marri 
të gjitha masat që t’i jepet një shpërblim i drejtë. 

17. Qeveria shqiptare detyrohet t’i gjejë atij brenda një muaji shtëpi 
dhe zyra të mira dhe të mobilura. Qeveria shqiptare t’i përgatisi sa më 
shpejt të jete e mundur një qendër, zyra zyrtare dhe të veçanta të mobilu-
ara.

18. Të gjitha shpenzimet e transferimit, stabilizimit, udhëtimit, me që-
llim zyrtar (jashtë dhe brenda Shqipërisë) dhe të kthimit në vendin e tij të 
lindjes në mbarim të kontratës do të jenë të qeverisë shqiptare. Në të gjithë 
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kohën e vazhdimit të udhëtimeve zyrtare ai do të marrë një shpërblim prej 
dyzet franga ari në ditë.

19. këshilltari do të ketë të drejtë për dy muaj e gjysmë lejë pushimi 
(largim krejt jashtë Shqipërisë) në vit, me pagë të plotë, por pa shpërblim 
për shpenzime udhëtimi.

20. Rroga e tij e vjetore do të caktohet prej 50,000 franga ari. Para 
hyrjes në detyrë të këshilltarit një shumë e përbërë prej rrogës së tij të 
një viti, do të lihet me llogari të posaçme në një Bankë që do të caktojë 
këshilltari.

Më vonë gjashtë muaj mbas kësaj date, një shumë e re e përbërë prej 
rrogës së tij gjashtëmujore do të lihet përsëri ashtu, dhe kështu do të vijo-
het gjithnjë në çdo muaj gjashtë muaj të tjera. kjo llogari do të hapet në 
emër të Qeverisë shqiptare, në dobi të cilës do të sjellë interesat.

Banka do të ngarkohet me transferimin në fillim të çdo muaji në llo-
garinë private të këshilltarit financiar shumën e një muaj rroge, deri sa të 
vazhdojë kjo kontratë. Asnjë operacion tjetër veç këtij transferimi mujor 
dhe rregullimit të përvitshëm t’interesave për qeverinë shqiptare nuk do të 
bëhet në kohën e vazhdimit të kontratës.

21. këshilltari financiar do të dërgojë raporte në Lidhjen e kombeve 
çdo tre muaj. Ai do të mund të dërgojë raporte edhe në data të tjera, në 
qoftë se se do ta konsiderojë të arësyeshme.

22. Emërimi i këshilltarit financiar bëhet për një periudhë prej pesë 
(5) vjetësh, por do të mundet të mbarojë pas vitit të parë pas një para laj-
mërimi tre muaj të çdo ane, veç një akordi të dy palëve për një kohe më të 
shkurtër. Me gjithë këtë, këshilltari mund t’i drejtojë një raport këshillit 
të Lidhjes së kombeve mbi këtë çështje.

23. çdo mosmarrëveshje që mund të gjejnë në interpretimin e neneve 
të kësaj kontrate, e cila përmbledh statutin personal të këshilltarit do t’i 
shtrohet këshillit të Lidhjes së kombeve…

Këshilli i Ministrave e ka miratuar këtë kontratë më 3 qershor 1923, 
si vijon:

këshilli i Ministrave, me vendimin nr.278, datë 3.6.1923 ka miratu-
ar kontratën e lidhur midis z. Benoit Blinishti, konsull i përgjithshëm në 
Gjenevë, si përfaqësues i qeverisë shqiptare dhe të z. jan Dockes hunger 
mbi marrjen e tij në shërbim të shtetit shqiptar si këshilltar i financave 
për pesë vjet me një rrogë të përvitëshme prej 50 mijë franga ari, përpos 
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shpenzimeve që do të bëjë në udhëtime me qëllim detyre dhe të dietave nga 
40 franga ari në ditë e përpos qerasë së shtëpisë së tij, e cila do të paguhet 
prej qeverisë paraqitur me shkresën nr.3556/II, më 20.5.1923 të Ministrisë 
të Financave, vendosi pranimin e kontratës në fjalë duke autorizuar zyrat 
kompetente për të bërë veprimet e formalitetet e duhura.12)

Nga një vështrim në tërësi i termave të kësaj kontrate del se ajo është 
mjaft e “kopsitur” me nenet të cilat rregullojnë të drejtat dhe privilegjet e 
Këshilltarit financiar, por mungojnë nenet mbi detyrat apo detyrimet që do 
të kishte ai ndaj qeverisë shqiptare. Vetëm kështu do të kishte dalë në pah 
përgjegjësia e secilës palë për (mos) realizimin e kësaj kontrate.

Këtu nuk del qartë se kur është hartuar dhe firmosur kjo kontratë nga 
z.Blinishti dhe z.Hunger në Gjenevë, por të bie në sy vonesa e fillimit të 
zbatimit të saj. Nga data 2 tetor 1922, kur është marrë vendimi i Këshillit 
të Lidhjes dhe deri më 1 qershor 1923 kur Këshilltari financiar ka mbërri-
tur në Tiranë kanë kaluar 7 muaj nga fillimi i detyrës. Në materialet arki-
vore nuk kam parë shpjegime për vonesën ndërkohë që qeveria shqiptare e 
kishte bërë kërkesën qysh në maj 1922.

12) Njësia me origjinalin është vërtetuar nga M.Curri, kryesekretar i Këshillit të Ministrave. 
Me shkresën nr.513/IV, datë 10.6.1923, kryeministri A.Zogu i dërgon Ministrisë të Financave për 
njoftim e veprim kopjen e vendimit të KM. Ministri i Financave, me shkresën nr.3556/V, datë 
11.6.1923, shënon: “për njoftim e veprim”.
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Objekti i ndihmës së Këshilltarit financiar duket shumë i hapur deri 
tek me shka t’i vijë përdore. Objekti shtrihet gati në të gjithë veprimtarinë 
e qeverisë. Kjo ndoshta ka ardhur edhe për shkak se kërkesa e qeverisë 
shqiptare nuk ka qenë e adresuar përse dhe në cilin sektor ka më shumë 
nevojë për konsultime, pasi z.Hunger nuk mund të ishte ekspert për të 
gjitha fushat.

Do të ishte më efektive sikur të fokusohej në disa çështje të caktuara 
financiare, për ngritjen e një banke që mungonte ende, për mënyrën e sigu-
rimit të ndonjë kredie për të cilën kishte nevojë vendi, në çështjet e tatimit 
dhe taksave, të cilat ndikojnë në të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit. 

Sipas nenit 3, Këshilltari financiar do të varej direkt nga Këshilli i 
Ministrave, të cilit do t’i drejtonte edhe raportet e tij. Ai do të merrte pjesë 
me votë konsultative në mbledhjet e Këshillit kur do të shqyrtonte çësh-
tje që përmbanin interes ekonomik e financiar. Kjo është e tepruar, pasi 
këshilltari shpreh mendime e sugjerime, por nuk voton.

Qeveria nga ana e saj duket se është penduar që ka firmosur këtë kon-
tratë, e cila me nenet e formuluara më sipër i “ka lidhur këmbët” dhe “është 
vënë nën kontroll” nga ana e Këshilltarit financiar. Kjo do të jetë arsyeja 
pse z.Hunger, gjatë 9 muajve të qëndrimit të tij në këtë detyrë në Tiranë 
ka marrë pjesë vetëm një herë në mbledhje të Qeverisë, edhe këtë herë me 
kërkesë të tij.

Masa e shpërblimit të Këshilltarit financiar dhe të stafit të tij duken 
në shpërpjesëtim me 8-10 në krahasim me pagat e zyrtarëve më të lartë të 
vendit dhe kanë pasur ndikimin e tyre në buxhetin e shtetit. Madje, sipas 
nenit 19 të kontratës, Këshilltari financiar do të kishte të drejtë për dy muaj 
e gjysmë lejë pushimi në vit me pagë të plotë jashtë Shqipërisë (largim 
krejt jashtë Shqipërisë). Pra, i binte që Këshilltari në Shqipëri të punonte 9 
muaj e gjysmë dhe të paguhej për 12 muaj! Ndërkohë në këta muaj ai do 
të kthehej në vendlindjen e tij, Holandë.

Kam përshtypjen që përfaqësuesi i qeverisë që ka nënshkruar filli misht 
kontratën dhe vetë qeveria që e ka miratuar atë nuk i kanë menduar mirë 
apo nuk i kanë diskutuar këto masa shpërblimi dhe përfitimi për Këshill-
tarin financiar dhe stafin brenda dhe jashtë vendit.

Lidhja e Kombeve në këtë kontratë paraqitet dorëjashtë përsa u për-
ket shpenzimeve për të përballuar misionin e Këshilltarit financiar, kurse 
qeveria shqiptare ngarkohet me të gjitha llojet e shpenzimeve. Në kushtet 
e buxhetit të varfër të Shqipërisë do të ishte më e përshtatshme që shpen-
zimet t’i përballonte Lidhja e Kombeve.
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Kontrata parashikon një periudhë shërbimi të Këshilltarit financiar 
pranë qeverisë shqiptare pesë vjet, që mund të konsiderohet një kohë 
e gjatë, po të mbajmë parasysh edhe kushtet e sotme e jo më kushtet e 
paqëndrueshme politike të vendit të viteve 1922-1924.

Neni 22 përcakton që kontrata mund të shfuqizohej brenda vitit të 
parë, pas një paralajmërimi tre muaj të çdo ane, veç një akordi të të dyja 
palëve për një kohë më të shkurtër. Pikërisht në këtë nen u mbështet qeve-
ria shqiptare për anullimin e kontratës me Këshilltarin financiar.

2. Raporti i parë i z.Hunger dërguar LK për veprimtarinë e 
qeverisë shqiptare

Në zbatim të nenit 21 të kontratës, J.D.Hunger i ka dërguar LK rapor-
tin e parë mbi veprimtarinë e qeverisë shqiptare për periudhën 1 qershor 
– 24 korrik 1923.13) Përmbajtjen e këtij raporti Sekretari i Përgjithshëm ia 
ka paraqitur Këshillit të Lidhjes më 3 gusht 1923. Po kështu, raporti i është 
komunikuar Komitetit financiar për arsye informimi.

J.D.Hunger e ka hartuar raportin bazuar në 7 çështje që lidhen me: 
personelin apo stafin e tij, me veprimtarinë e qeverisë dhe parlamentit, 
me konçesionet e propozuara e shqyrtuara, me mundësinë e krijimit të një 
banke emetuese, me financat dhe me situatën politike në vend.

Për personelin apo stafin Hunger-i informon se pas qëndrimit një-
javor në Gjenevë, ku ka sqaruar detyrën e tij me aparatin e Sekretariatit 
të Lidhjes së Kombeve, ka mbërritur në Tiranë më 31 maj dhe ka filluar 
nga funksioni ditën pasardhëse. Kurse sekretari i tij M.H.A.J. Gysen, me 
diplomë në drejtësi ka mbërritur dy javë më vonë, më 14 qershor 1923.

Lidhur meqeverinë dhe parlamentin Hunger-i shkruan se gjatë 
vjeshtës së vitit 1923 pritej të rimblidhej Asambleja Kombëtare për të 
paraqitur ndryshimet e domosdoshme në kushtetutën në fuqi, kushtetutën 
e Lushnjës të dhjetorit 1922. Ai thekson që “në bazë të opinionit personal, 
pushteti i parlamentit shqiptar është tepër sinjifikativ, dhe si pasojë ai i 
ministrave është tejet i kufizuar”. Ai shton që mjaft akte, të cilat në shumë 
shtete merren nga vetë ministrat, këtu paraqiten në Parlament. Në rastet 
kur Parlamenti nuk ndërhyn, vendimet shpeshherë merren nga Këshilli i 
Ministrave dhe jo thjesht nga ministri i interesuar. 

13) AQSH f.163, Viti 1923, D.54, fletët 10-17.
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Hunger-i shkruan se ka gjetur kërkesa të ndryshme për konçesion, 
nga të cilat, ato konkurruese të naftës ishin më të rëndësishme. Pesë kom-
pani të ndryshme i janë drejtuar njëra pas tjetrës qeverisë për të përfituar 
një konçesion. Ai shpreh mendimin se ato duhet të shqyrtohen sipas datave 
të paraqitjes së kërkesave ndaj qeverisë. Kjo do të përbënte një zgjidhje 
më të baraspeshuar. Në bazë të këtij sistemi, kompania ‘Anglo Persian Oil 
C Ltd’ do të zgjidhte e para, pas së cilës do të vijonte “Shoqëria Italiane e 
Minierave të Selenicës”; pastaj Shoqëria Sinclair; më pas sindikata fran-
ko-shqiptare dhe në përfundim “Standard Oil C”. Fatkeqësisht, vendimi 
nuk mund të merret ende, pasi është parashikuar në seancën parlamentare 
që do të mbahet në gusht ose në shtator. 

Qeveria pritet të marrë një vendim për një koncesion tjetër, një 
propozim i paraqitur nga një kompani gjermane, e cila është angazhuar për 
ndërtimin e 840 km binarëve hekurudhorë me një kosto të përafërt me 246 
milionë franga ari. Këto rrugë të hekurta nuk mund të jenë produktive pa 
mbështetje, kështu që kompania, derisa të ketë mundësi të paguajë tarifat 
e ndërtimit dhe në vijim ato të shfrytëzimit, do të kishte nevojë për shumë 
koncesione të tjera të tilla, si për shembull konçesioni i shfrytëzimit të 
pyjeve, koncesioni i shfrytëzimit të minierave të karbonit dhe të fuqive 
hidro – motorike. Ajo kërkon po ashtu 40 hektarë tokë të kultivueshme në 
çdo km hekurudhor dhe gjithashtu që të gjitha këto terrene të jenë të ndër-
lidhura përmes linjave kryesore hekurudhore etj.

Shumë nga burimet e tij mund të shfrytëzohen pa përdorimin e heku-
rudhave, me të cilat kryhen transportet si përmes dekovilit, si në vijën 
detare të rivierave të lundrueshme. Ndërmjet linjave të propozuara nuk 
figuron linja Durrës-Tiranë-Elbasan-Manastir, linja e vetme që do të kishte 
vërtet arsye të ishte për momentin, pasi do ta lidhte Shqipërinë me shtete 
të tjera.

Kërkesa e konçesionit të tretë lidhet me monopolin e letrës së duhanit 
dhe shkrepëseve. 

E katërta është një propozim i një kompanie italiane, e cila ka kërkuar 
me qira territoret që formojnë bregdetin ndërmjet Vjosës dhe Shkumbinit. 
Ajo angazhohet në tharjen e të gjitha kënetave që ndodhen në këtë territor 
dhe vënien e tyre në shfrytëzim. 

Këto kërkesa janë paraqitur në qeveri, por ende nuk janë shqyrtuar. 
Konçesionet tashmë në shfrytëzim janë si vijon:
Një konçesion për shfrytëzimin e asfaltit (serës), dhënë një kompanie 

italiane në Selenicë, pranë Vlorës;
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Një konçesion për shfrytëzimin e pyjeve në Mamurras, në veri të Ti-
ranës, dhënë një kompanie gjermane të emërtuar “Inag” (Shoqëria Aero 
Gjeodezike);

Një truall me pronësi shtetërore i emërtuar Rethi, me një sipërfaqe prej 
120 ha, dhënë me qira një zvicerani për kultivim me perspektivë krijimin 
e një ferme model;

Një tjetër territor, truall shtetëror, hani Ri në Kavajë, është dhënë për 
amerikanët;

Një sindikate italiane dhe një sindikate minerare të Pukës u është 
dhënë leja e kërkimit të bakrit në një territor në Pukë, pranë Shkodrës.

Hunger-i vë në dukje se ndërmjet individëve, të cilët paraqesin 
propozime për qeverinë me synim përfitimin e një koncesioni, shumë nuk 
janë seriozë dhe nuk disponojnë një kapital të mjaftueshëm. Ne tashmë 
jemi në dijeni se vendi ka nevojë të madhe për mjete monetare, por disa 
përpiqen të përfitojmë, duke bërë propozime që nuk ia vlen të shqyrtohen.

Për individë energjikë dhe punëtorë Shqipëria ofron perspektiva të 
mira. Shumë prej pyjeve janë ende të pashfrytëzuara; disa prej tyre janë 
pranë detit, si pasojë lehtësojnë transportin. Perspektiva kanë edhe burimet 
e linjitit dhe të metaleve si bakri, hekuri etj. 

Ai thekson se është bujqësia që ka nevojë urgjente për kapital të huaj. 
Shumë prej tokave pjellore, të cilat u përkasin disa vreshtave me pronësi 
shtetërore ose private, mbeten pa kultivim. Shkaku është se fshatari tashmë 
posedon fusha të mjaftueshme për nevojat e tij. Prandaj kompani të mëdha 
bujqësore do të gjejnë terren të mjaftueshëm për kultivim si dhe për rritjen 
e blegtorisë.

Hunger-i shprehet për themelimin e një banke emëtuese, e cila do të 
ishte në të njëjtën kohë një bankë kredie, duke përmendur për këtë lidhjen 
me Markus Wollenberg të ‘Stockholms Enskilde Banque‘. Pasi muajt e 
korrikut dhe gushtit nuk janë të favorshëm për kërkimin e kapitalit të do-
mosdoshëm, do të ketë një vonesë të caktuar.14)

Lidhur me financat Hunger-i shkruan se në qershorin e fundit, buxheti 
i 1923-shit, i miratuar nga Parlamenti, për të ardhurat dhe shpenzimet, arrin 
shumën 31.664.078 franga ar, por se nuk ka mundur ta studiojë ende atë. 
Ai nënvizon rëndësinë e zotërimit të një monedhe me prerje të vogël, pasi 

14) Shënim nga Sekretariati: Çështja e themelimit të një banke emetuese në Shqipëri ka qenë 
kërkesë e qeverisë.
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midis napolonit (20 franga ari) dhe koronës (55 korona ‘një napolon’) nuk 
ekziston monedhë e ndërmjetme, përveçse një sasie modeste gjysmënapo-
lonash. Ndërkohë, arsyeja kryesore e emëtimit të një letre monetare do të 
ishte situata financiare pak e favorshme në të cilën ndodhet thesari. Sido-
qoftë, ndërsa kemi njehsuar riskun e një mase të këtij standardi, ne do të 
dorëhiqemi besoj nga emëtimi ose do ta riaktivizojmë më vonë, pasi të 
fillojmë muajin e ardhshëm pagesën e taksës të së dhjetës, të ardhurat më 
të rëndësishme të qeverisë, të cilat do të jenë mundësisht më të larta këtë 
vit se në vitin paraardhës si pasojë e një vjeljeje më produktive. Për pesë 
ose gjashtë muajt pasues do të ketë para të mjaftueshme në arkë. 

Lidhur me situatën politike Hunger-i vëren se gjatë muajve qershor 
dhe korrik gazeta të ndryshme evropiane kanë publikuar informacione të 
cilat njoftonin një kryengritje të mundshme ose një revolucion në veri të 
Shqipërisë. Këto lajme janë të shtrembëruara ose falsifikuara, pasi nuk ka 
ndonjë trazirë dhe informacione të tilla shkaktojnë dëme të ndjeshme për 
një vend të ri si Shqipëria. Ne tashmë kemi dëshmi të tilla, pasi një shoqëri 
tregtare, e cila kishte qëllimin të interesohej për Shqipërinë hezitonte për 
shkak të këtyre lajmeve.

Komisioni i kufijve kombëtarë i angazhuar me përcaktimin e kufi-
jve në juglindje, që përfshin territorin midis liqenit të Ohrit dhe malit të 
Gramozit (kuptojmë këtu Shën Naumin) ka përfunduar punën dhe ka dër-
guar konkluzionet e tij në Paris në Konferencën e Ambasadorëve. Anëtarët 
e këtij Komisioni janë përqendruar tani në vendosjen e kufijve të rinj të 
tjerë të Shqipërisë.

Përsa i përket një çështjeje shtesë të përfshirë në raportin e profesorit 
Sederholm më datë 6 prill 1923, me subjekt trajtimin e banorëve minori-
tarë greqishtfolës, Hunger-i njofton se një dekret i Këshillit të Ministrave 
të muajit maj i ka lejuar banorët greqishtfolës të hapin shkolla me investim 
personal ose me bashkimin e mësuesve të shkollave ekzistuese. Tri prej 
këtyre shkollave u hapën. Në të njëjtën kohë, parlamenti ka autorizuar 
ministrin e Administratës Publike të hapë një lice të gjuhës frënge në Gji-
rokastër. 

3. Propozimi për krijimin e një banke në Shqipëri
Më 23 tetor 1923 Këshilltari financiar pranë qeverisë shqiptare z.Hun-

ger i drejtohet me një letër Kryetarit të Këshillit Ministerial (Kryeminis-
trit) A.Zogu me të cilën, duke u nisur nga biseda që ka bërë me të në të 
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njëjtën ditë, i ka propozuar që t’u shkruajë një qarkore gjithë prefekturave 
e kryetarëve të bashkive të vendit për t’i pyetur se sa persona mund të ma-
rrin pjesë në Bankën Paraqitëse (d’emmission, netenbank) që do të krijo-
het në Shqipëri.15)

Sipas mendimit të tij, qarkorja do të përbëhej nga pikat që pasojnë:
1. Banka do të jete një institut privat i ngrehur me pëlqimin e qeverisë 

shqiptare. 
2. Kapitali shoqëror (social) i Bankës do të jetë 5.000.000 (pesë mi-

lionë) franga ari.
3. Një pjesë e madhe e këtij kapitali do të mirret prej vendeve të huaja.
4. Mbasi Banka do të jetë Bankë Paraqitëse, do të nxjerrë Banknota e 

për këtë kredia që mundet t’i hapi tregtisë, industrisë etj do të jetë shumë 
më e madhe se kapitali shoqëror.

5. Aksionet dot’ jenë nga 500 (pesëqind) franga ari pjesa.
6. Fitimet neto do të pjesëtohen në mënyrën që pason:
• 10 % e fitimit neto do të derdhet në fondin rezervë.
• 6% e teprimit (kusurit) do t’u jepet aksionerëve si dividend i parë.
• 5% e teprimit do t’i ndahet Komitetit të Drejtimit e 5% Këshillit 

Administrativ.
Nga e gjitha që mbetet, 3/4 do t’u përndahet aksionarëve si dividend i 

dytë e 1/4 do t’i derdhet qeverisë shqiptare.
Prefektët e kryetarët e bashkive duhet të pyesin në qarqet ose në qyte-

tet e tyre se cilët persona duan të marrin aksione të saj. Ka rëndësi të ma-
dhe për të ditur sa aksione mundet të marrin shqiptarët, për të ditur sa 
mund të merren prej të huajve.

Në fund ai shton se nuk ka pengesa për bashkitë që dëshirojnë të ma-
rrin aksione për llogari të tyre. Po kështu, ka paraqitur edhe një tabelë me 
të dhëna për ata që do të marrin aksione në fshatin apo qytetin përkatës, për 
sasinë e aksioneve të përbëra nga 500 franga ari për pjesë dhe nënshkrimin 
e personit që merr aksione.

Ministrisë së Punëve të Brendëshme
Tiranë
Bashkëngjitur po u dërgojmë kopjen e përkthimit të shkresës Nr.75, më 

23.10.1923 të këshilltarit financiar të këtushëm me lutje që t’i shkruhet 

15) AQSH, f.152, v.1923, D.874, Fl.1
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gjithë prefekturave e nënprefekturave si edhe bashkive të tyne një qarkore 
në mënyrë të përmendim në shkresën e tij të sipërshënueme e të njohto-
het përgjigja qi do të merret prej tyre mbi çështjen që bëhet fjalë për t’ia 
kumtue sa më parëtë sipërshënuesmit për të rregullue çështjen e krijimit të 
bankës kombëtare.

Tiranë, më 29.10.1923

4. Raporti i tretë i Hunger-it
Ndërsa për raportin e dytë nuk kemi të dhëna, në raportin e tretë të 

dërguar më 16 shkurt 1924 Hunger-i shkruan për veprimtarinë e qeverisë 
shqiptare për periudhën nga 24 tetori 1923 - 24 janar 1924. Në këtë raport 
Hunger-i njofton për hapjen më 21 janar të Asamblesë Kushtetuese, e cila 
përbëhej nga 102 delegatë nga prefektura të ndryshme të vendit. Partitë 
politike përfaqësuese në këtë Asamble u përkasin dy grupeve: konserva-
torëve dhe progresistëve; ku grupi i parë, të cilit i përkasin edhe shumica e 
pronarëve të tokave, është më i madhi. 

Në rendin e ditës të Asamblesë Kushtetuese janë:
1. Amendamenti i kushtetutës aktuale. Numri aktual i delegatëve të 

parlamentit pararendës është tejet elitar dhe i kushtueshëm për një vend si 
Shqipëria, ku gjysma do të ishte plotësisht e mjaftueshme. Meqenëse një 
deputet nuk mund të jetë në të njëjtën kohë një funksionar, shumë deputetë 
janë detyruar të braktisin postin dhe vendet bosh nuk janë kaq të lehta për 
t’u plotësuar. 

Për sa i përket Kushtetutës, të cilën Asambleja Kushtetuese duhet të 
përzgjedhë, është detyruese që të procedohet me themelimin e një monar-
kie, me të gjitha nderimet e hyrjes në këtë formë qeverisjeje. Në këtë mo-
ment nuk do të ishte më e lehtë për Asamblenë Kushtetuese të shprehet 
definitivisht për një republikë, pasi partitë e ndryshme politike ende nuk 
janë të konsoliduara në një strukturë të unifikuar dhe ka shumë mundësi 
që zgjedhja eventuale e presidentit të mos kënaqë shpejt opinionin publik.
Atëherë është e mundur që ndërkohë të ruhet regjimi aktual edhe për disa 
kohë. 

2. Zgjedhja e një kryeqyteti permanent/të përhershëm. Jo më shumë 
se dy qytete do të merren në konsideratë: Tirana dhe Shkodra. Tirana kon-
siderohet në situatë të favorshme në saje të pozicionit të saj gjeografik 
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qendror. Fakti që Shkodra ka më shumë rëndësi si qytet tregtar jo domos-
doshmërisht do ta anojë balancën në favor të saj.

Z.Hunger shpreson që konform propozimit të tij Asambleja Kushtetuese 
të ndërmarrë sa më shpejt të jetë e mundur masat e duhura lidhur me përmirë-
simin e situatës financiare, pasi çdo vonesë apo shtyrje në afat do ta bënte atë 
më të pasigurt apo evazive. 

Pas publikimit të raportit të tij të fundit, Hunger-i kishte siguruar të 
dhëna më gjithëpërfshirëse lidhur me shpenzimet e konsideruara si të do-
mosdoshme për degë të ndryshme të administratës. Këto shpenzime arrijnë 
në 20 milionë, pa llogaritur shumat paraprake prej 4 milionësh, duke vlerë-
suar pak më shumë se 15 milionë të ardhurat, atëherë defiçiti del 9 milionë 
në vend të 7 milionëve të cituara nga Hunger-i më parë. Për rrjedhojë, nuk 
do të jetë i mundur mbulimi paraprak i këtij deficiti të konsiderueshëm, të 
paktën derisa të mund të garantojmë më parë një hua të mjaftueshme.

Ndërkohë Hunger-i përmend masat e nevojshme për realizim:
1. Realizimi i një plan-buxheti efektiv më gjithëpërfshirës duke re-

duktuar më parë administratën e ministrisë dhe duke kufizuar paraprakisht 
aktivitetin e degëve të ndryshme të administratës. Për secilën prej minis-
trive është parashikuar një shumë për asistencë me kusht që të tërhiqen 
nga posti. Mbi këtë bazë reale janë propozuar projekt-buxhete të reja, të 
cilat do të jenë objekt i një testimi vijues. Në këtë mënyrë shpenzimet do të 
jenë tejet të shtrënguara dhe çdo shpenzim i paparashikuar do të shkaktojë 
vështirësi të jashtëzakonshme. 

Në këto rrethana, jemi të detyruar të braktisim projektin për t’i atribuar 
buxhetit një fond rezervë. Në vijim të kësaj mase, numri i nëpunësve të 
shkarkuar do të reduktohej me 4 milionë dhe deficiti nuk do të llogaritej 
më shumë se 5 milionë. Bazuar në këto shifra, është marrë në konside-
ratë mundësia që projektet lidhur me transferimin e plotë të shërbimeve të 
forcave të armatosura në xhandarmërinë e riorganizuar dhe të përmirësuar 
nuk do të jenë miratuar, dhe në këtë rast është kryernjë propozim asis-
tence me synim reduktimin e konsiderueshëm të forcave të armatosura, 
pasi xhandarmëria nuk do të riorganizohet. Ky propozim asistence nuk do 
të pasohet me më shumë të shkarkuar se propozimi origjinal.

2. Propozimi i taksave të reja dhe shtimi i taksave ekzistuese. Rritja 
e tatimit mbi të ardhurat, sipas treguesit në raportin tim paraprak, të cilin 
e kam propozuar për Qeverinë deri në një maksimum prej 20%, rritja e 
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taksave mbi patentat dhe taksave për gjahun, ndërkohë që do të jenë të do-
mosdoshmenjë taksë e re mbi shitjen e cigareve dhe mbi pronësinë e auto-
mobilëve. Unë nuk zotëroj elementet apo mjetet e duhura për të mundësu-
ar vlerësimin e të ardhurave eventuale që rezultojnë nga këto taksa të reja.

Të ardhura të reja mund të sigurohen ende nëse ne akordojmë pa vone-
sa konçesionin e naftës, çështje e cila nuk është bërë e mundur të miratohet 
nga Parlamenti pararendës pasi propozimet qeveritare u paraqitën tepër 
vonë.

Të gjitha këto propozime u paraqitën nga unë në Këshillin e Ministrave 
me letrën e 16 janarit, për t’u kaluar më tej në Asamblenë Kushtetuese. 
Kjo Asamble duhet të marrë nën përgjegjësinë e saj angazhimin e me-
njëhershëm dhe pa ndryshime të masave të saj relative drejt përmirësimit 
të situatës financiare. Nuk mund të krijohen pritshmëri paraprake: vonesa 
të përgjithshme rezultojnë në humbje të të ardhurave dhe shtim të shpen-
zimeve.

Sapo këto propozime të miratohen, është me rëndësi të sigurohet një 
zbatim energjik dhe korrekt në bashkëpunim me Këshilltarin financiar.

Në këtë situatë financiare të pafavorshme, mungesa e një banke ndihet 
dyfish. Nëse një bankë e tillë do të ekzistonte, qeveria do mund t’u shër-
bente nevojave të saj për thesarin dhe do të justifikohej për borxhin e saj 
të thellë me të ardhurat e realizuara gjatë vitit përmes rritjes së taksave 
ekzistuese dhe prezantimit të taksave të reja.

Në këtë mënyrë ne sigurojmë gradualisht kapitalin e nevojshëm për 
themelimin e një banke emetuese. Qëllimi im është që mundësisht të arri-
het pjesëmarrja e shteteve kryesore të Evropës. Ne tashmë kemi arritur të 
garantojmë nga tri shtete të ndryshme premtimin për pjesëmarrje deri në 
masën 55%. Përpjekje u bënë për të garantuar pjesëmarrjen e shteteve të 
tjera. Madje edhe Shqipëria vetë mund të marrë pjesë kundrejt një shume 
të caktuar. 

Në raste kur këto shtete nuk do të arrinin një vendim unanim, duhej 
nënvizuar mundësia e angazhimit të tri prej shteteve të përmendura më 
lart dhe nxitja e pjesëmarrjes deri në plotësimin e kapitalit. Në interes të 
Shqipërisë është që projekti për themelimin e një banke të mos mbetet 
peng më gjatë. Një bankë eventuale nuk do të mund të huazojë kapital me 
garanci hipotekore, pra kolateral apo garanci tjetër, pasi në projektligjin 
relativ mbi themelimin e bankës citohet se një vonesë maksimale për një 
mbulim imediat hipotekor apo të ndonjë lloji tjetër garancie nuk do të jetë 
më shumë se 120 ditë. Kjo reflekton një shqetësim serioz, kryesisht për 
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bujqësinë. Nevoja do të ndihet që pranë bankës së cituar më lart të ketë një 
sektor “Kredie mbi prona të paluajtshme”, për të cilin janë bërë studime 
paraprake.

5. Propozimi i ministrit të Financave për anulimin e kontratës 
me z.Hunger

Shkaqet apo argumentet që qeveria shqiptare përdori për përfundimin 
para afatit të kontratës më Këshilltarin financiar Hunger mund të gjenden 
të përmbledhura në një letër “reservat” apo “për përdorim të brendshëm” 
që ministri i Financave ia ka drejtuar Kryeministrit, të cilën po e paraqesim 
ashtu si është shkruar, pa ndryshime. 

Letra nuk ka datë, por sigurisht që është e para 29 shkurtit 1924, datë 
kur i është komunikuar z.Hunger anulimi i kontratës.

Letra nuk përmban emrin e ministrit të Financave, por mund të gjyko-
het që në këtë periudhë ministër ka qenë Kolë Thaçi (24 dhjetor 1921 – 25 
shkurt 1924). Po kështu, nuk është shkruar as emri i kryeministrit, por në 
këtë periudhë në këtë detyrë ka qenë Ahmet Zogu.

Tiranë, më………..
Ministri e Financave 
3/556.ex.923

R e s e r v a t 16)

Mbas sa asht pamun nga veprimet e deritanishme e tuej u mbështetun 
mbi veprimet e përditëshme, pa fare droje mundemi me forcuë që tashti 
se z.hunger si këshilltar financiar i Shtetit nuk solli as ka me sjellun fare 
përmirësimi në marrështrimin e degës financiare e ekonomike. Mëndyra e 
veprimit të z.hunger si këshilltar si edhe nëpunsija që ky zotni ka pasur në 
sundimin holandez, nuk lanë me dyshuem mbi sa u tha sypri.

Tuej marrun para syshë:
Se  Administrimi financiar si mas nevojave të vendit,me nëpunsa ven-

das që kemi e mbas një kontrolli të sakët,mundet m’u që siguru edhe me 
personelin e shtetit t’onë pa pasun përtash nevojë reorganizimi;

16) AQSH, f.178, v.1923, D.I-353, fl.6.
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Se rroga e z.hunger asht për popullin shqiptar shumë e randë mbasi 
kap shumën 50,000+30,000 shpenzime të tjera që bajnë Fr.ari 80,000 në 
vit;

Se z.këshilltari financiar mbas nenit 2 të kontratës zotnohet me bam 
gjithçka t’i vij prej dore edhe për zhvillimin ekonomik e tuej qenë se deri 
më sot nuk u pa as ma i vogli shenj në ket drejtim. 

I lutem P.T kryeministries me bam që tashti hapat e nevojshëm që në 
themel të nenit 22 të kontratës në fjalë, z.hunger të para lajmohet mbren-
da këtij mojit mbasi është edhe koha, mbi ramjen e kontratës. Në rastë se 
kontrata nuk anulohet me këtë rasë, siç ju asht e dijtun vleftja e saj zgjatet 
për 5 (pesë) vjet, ç’ka kishte me i kushtue Arkës së Shtetit një shumë prej 
Fr.ar, 400,000 pa ndonji dobi.

Ministri i Financave
P.T kryeministries 
Në T i r a n ë

Nga kjo letër del se arsyeja kryesore për ndërprerjen e kontratës së 
Këshilltarit financiar është rroga dhe shpenzimet e tjera të larta, të cilat, 
nëse nuk do të veprohej në shkurt, kur plotësoheshin 9 muaj, atëherë shpen-
zimet për 5 vjet do të arrinin në 400 mijë franga ari. Duke vënë në raport 
shpenzimet me ato ç’ka propozuar Hunger-i, qeveria ka anuar nga financa.

Qeveria shqiptare ka shprehur kundërshtime për reformën që ka 
propozuar Hunger-i në administrimin financiar si dhe është e pakënaqur 
pasi nuk ka paraqitur propozime për zhvillimin ekonomik të vendit. Filli-
misht ardhja e një këshilltari financiar është pritur me interes, më vonë 
ky është zbehur, pasi z.Hunger ka paraqitur propozime për shkurtime të 
thella të shpenzimeve, të nëpunësve të ministrive, e sidomos të Ministrisë 
së Financave. 

Në këtë letër del se qeveria shqiptare ka pasur paragjykime edhe për 
sa i përket përvojës dhe pozitës së z. Hunger në qeverinë hollandeze, duke 
përmendur pozitën e nëpunësit “…që ky zotni ka pasur në sundimin holan-
dez”. Ndoshta në atë periudhë mund të kenë pasur ndonjë të dhënë për 
z.Hunger, por në letrat që kemi shqyrtuar dhe ato që kemi kërkuar përmes 
internetit nuk dimë shumë për karrierën e tij në shtetin holandez.
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6. Raporti i katërt i Këshilltarit Financiar mbi qeverinë 
shqiptare

Ky raport ka mbërritur në Gjenevë më 14 mars 1924 dhe më tepër 
është një njoftim me të cilin ai vënë dijeni Këshillin e Lidhjes për ndër-
prerjen e kontratës nga qeveria shqiptare. Këtë raport ai e quan të jashtë 
radhës, të bazuar në nenin 21 të kontratës, e cila parashikonte dërgimin e 
raporteve Këshillit të Lidhjes në çdo moment nëse konsiderohej e domos-
doshme. 

Hunger-i shkruan se më 1 mars kishte marrë një letër të firmosur nga 
z.Pandeli Evangjeli,17) ditën kur Kryeministri dha dorëheqjen, pak kohë 
më parë dhe i cili nuk u zëvendësua nga qeveria aktuale gjatë funksionit 
të Kushtetutës.18)

Kjo letër mban datën 29 shkurt 1924 dhe fillon si vijon:

Zoti këshilltar,
Duke u bazuar në dispozitat e kontratës së angazhimit të nënshkruar 

ndërmjet jush dhe Qeverisë shqiptare, kjo e fundit ka nderin t’ju njoftojë se 
synon të denoncojë kontratën aktuale me citim sipas termave të nenit 22.

ju lutem të dakordësoheni etj., etj… 

Neni 22 i kontratës sime e cila shërben si indicie në këtë letër është 
hartuar si në vijim:

Neni 22
Angazhimi i këshilltarit financiar është i vlefshëm për një periudhë 

5 vjeçare, por ka mundësi që pas vitit të parë të përfundojë pas një njof-
timi paraprak tre muaj më parë për secilën palë, përpos marrëveshjes ak-
tuale për një paralajmërim më të shkurtër. Megjithatë, këshilltari mund t’i 
adresojë një rekurs këshillit të Lidhjes së kombeve.

Pas proçedurave rregullatore të aplikuara ndaj të gjitha çështjeve nën 
vëmendje, kam nisur tërheqjen më 7 mars, me autorizimin e Qeverisë.

Sikurse është ilustruar në raportin tim të tretë, ka çështje të ndryshme 
lidhur me situatën financiare dhe të ardhmen ekonomike të Shqipërisë, të 
cilat duhej të ishin rregulluar brenda një afati kohor dhe që janë në tërësi të 

17) Ministër i Jashtëm, 2 dhjetor 1922 – 25 shkurt 1924.
18) A.Zogu kryeministër dhe qeveria që kryesonte dhanë dorëheqjen më 25 shkurt 1924.
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një rëndësie madhore për shtetin. Është raportuar ekzistenca e një defiçiti 
serioz në buxhet. Të ardhurat janë rritur përafërsisht me 15 milionë, shpen-
zimet me rreth 24 milionë. Kam prezantuar propozime me efekt suplemen-
tar në portofolin e disa taksave ekzistuese, të rifinancimit dhe buxhetimit të 
shpenzimeve të reduktuara të qeverisë.

Sidoqoftë, ende janë prezente çështje të tjera të rëndësishme për t’u 
rregulluar dhe sistemuar, të tilla si riorganizimi i Ministrisë së Financave, 
i departamenteve të cilat janë angazhuar me administrimin e monopoleve 
dhe doganave dhe krijimin e një Gjykate të Llogarive.19) Një numër i lartë 
i konçesioneve të rëndësishme janë në shqyrtim dhe si përfundim, mbetet 
çështja vitale e themelimit të një banke shtetërore dhe rrjedhimisht i një 
linje kredie të pasurive të paluajtshme. 

Nuk besoj se duhet të fshihet nga Këshilli fakti se kohët e fundit kam 
qenë nën obligimin e informimit të qeverisë që shumë nene të kontratës 
sime nuk janë zbatuar. 

Në rrjedhën e 9 muajve kam asistuar vetëm një herë në një mbledhje të 
kabinetit dhe kjo ftesë u realizua sipas përcaktimit në nenin 3 të kontratës 
sime, por me kërkesën time zyrtare. 

Në kundërshtim me nenin 4, një numër projektligjeshmbi çështjet fi-
nanciare dhe ekonomike janë paraqitur në parlament pa ndjekur një proçes 
konsultativ paraprak. 

Pavarësisht dispozitave të nenit 5, nuk kam qenë më tej subjekt kon-
sulence pasi monopoli i rëndësishëm i fabrikimit të letrës së cigareve dhe 
cigaretave u miratua. 

Në të njëjtën mënyrë, kontratat lidhur me ndërtimin apo përgatitjen e 
infrastrukturës, të cilat përfshinin angazhimin e shumave të mëdha mone-
tare janë përfunduar pa dijeninë time. 

Për më tepër, është akorduar për një shoqëri të huaj, në mungesë të 
opinionit të Këshilltarit financiar, një koncesion për shfrytëzimin e pyjeve. 

Si përfundim, në kundërshtim me dispozitat e nenit 12, pjesa do-
minuese e të huajve janë emëruar në poste drejtuese dhe rinumëruese pa 
marrë në konsideratë opinionin tim mbi maturinë e çështjes në aspektin 
financiar, për proçedim me këto emërime.  

Në fund është nënshkrimi i Hunger-it.

19) Ka kuptimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit.
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Pas kësaj, palët informojnë zyrtarisht secila më vete Sekretarin e 
Përgjithshëm të Lidhjes së Kombeve, i cili i shpërndan këto në anëtarët e 
Këshillit. Kështu ai i paraqet Këshillit letrën e z.Hunger të datës 13 maj, 
me vërejtjet ndaj letrës së z.Blinishti të datës 22 prill 1924. 

Vërejtjet lidhur me letrën e z.Blinishti të adresuar Këshillit të Lidhjes 
së Kombeve nga z.Hunger.20)

  Amsterdam, 13 maj 1924
Me referencë të letrës së 22 prillit 1924, të adresuar nga zoti Blinishti 

për Sekretarin e Përgjithshëm, marr inisiativën të parashtroj vërejtjet si në 
vijim:

Unë nuk mund të pajtohem me konceptimin e dhënë nenit 22, 
domethënë lirinë për të zgjidhur kontratën pa ndonjë arsye të vlefshme.

Ky përfundim do të zbatohet duke prezumuar se kjo kontratë duhet in-
terpretuar, e nënshkruar me “bona fide” (me mirëbesim), duke nënkuptuar 
kështu se një zgjidhje e kontratës nga ana e qeverisë shqiptare nuk duhet 
të ndodhë për sa kohë Këshilltari financiar duhet të përmbushë detyrimet 
e tij të volitshme në mënyrën më efikase, përveçse kur parashikohen rre-
thana të veçanta dhe të paparashikuara, por që në rastin tonë nuk janë të 
aplikueshme.

Gjithashtu është e pamundur të konsiderosh si një arsye të vlefshme 
për zgjidhje kontrate kursimet e përftuara nga heqja e trajtimit tim vet-
jak, të sekretarit tim apo ndonjë anëtari tjetër stafi, në mënyrë të tillë që 
duke shtuar edhe shpenzimet e tjera të shërbimit tim, përbëjnë një shumë 
prej 80,000 frangash ari në buxhetin e 1924-trës. Vetëm lidhur me këto të 
fundit, masat që kam propozuar për përmirësimin e buxhetit të vitit 1924 
përbëjnë arsye mëse të mjaftueshme për këto shpenzime. 

Qeveria shqiptare deklaron se nuk është e kënaqur nga rezultatet e 
arritura nga puna ime në Shqipëri gjatë 9 muajve. 

Për të gjykuar vlerën e këtij pohimi, është me rëndësi që të njihen më 
parë propozimet e ndryshme që kam paraqitur në Këshillin e Ministrave 
lidhur me përmirësimin e bilancit financiar dhe reformimin e administratës 
financiare, mjaft prej të cilave janë përmendur në raportet e mia adresuar 
Këshillit. Ndërkohë, këto të fundit ende nuk janë shqyrtuar nga Qeveria, 

20) Kjo letër u është shpërndarë anëtarëve të Këshillit të Lidhjes më 2 qershor 1924.
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si rrjedhim as nuk janë refuzuar nëparlament. Kërkesës sime të ripërsëri-
tur i janë përgjigjur për të bërë durim duke më siguruar për angazhimin e 
parlamentit.

Ashtu sikurse z.Blinishti përmend në paragrafët e letrës së tij, Asam-
bleja Kushtetuese ka parashtruar kërkesën për zgjidhjen e kontratës sime 
dhe si pasojë ende nuk ka mundur të njohë ndonjë nga propozimet që 
përmban.

Këto të fundit ndër të tjera konsistonin në:
a) Një propozim në aspektin e ristrukturimit të Ministrisë së Finan-

cave;
b) Një propozim në aspektin e riorganizimit të institucioneve të tjera 

të administratës financiare, përfshirë këtu ato të doganave dhe monopoleve 
të reformuara me asistencën e të cilave do të sigurohej një kursim prej 300 
mijë franga ari.

c) Një propozim për themelimin e një Gjykate të Llogarive dhe paraqi-
tjen e një projekti rregullator lidhur me këtë Gjykatë.

d) Një propozim në aspektin e efektivitetit të parashikimit buxhetor 
të vitit 1924 me synim realizimin e buxhetimeve efikase brenda adminis-
tratës aktuale në degë të ndryshme të sektorit të shërbimeve dhe prezan-
timin e një sistemi të ri tatimor shoqëruar me rritje të taksave.

Ministrat patën prezantuar projektbuxhete me vlera/shifra të cilat tej-
kalonin 20 milionë, edhe pse ende llogaritej jashtë kësaj shume një borxh 
i palikuiduar prej rreth 4 milionësh. Mbi bazën e granteve të akumuluara 
kam vërtetuar se nuk kishte arsye të llogaritej më shumë se 15 milionë të 
ardhura vjetore për vitin 1924 dhe kam sugjeruar instruksione lidhur me 
instrumentet financiare të cilat do të mundësonin eliminimin e këtij defiçiti 
apo reduktimin deri në një vlerë të përafërt prej 2 milionësh.

Sikurse rezulton nga letra e z.Blinishti, pas aprovimit të shifrave të 
cituara nga unë për buxhetin e vitit 1924, dobia e punës sime tashmë dësh-
mohet nga ky fakt. 

Përpos këtyre propozimeve, kam vënë në dispozicion përmes shkri-
meve zyrtare apo komunikimeve verbale, opinione, ndër të tjera me sub-
jekt kërkesa për koncesione. 

Do të varej vetëm nga qeveria shqiptare për të përfituar nga puna ime. 
Por në vend të sistemimit të këtyre çështjeve, qeveria dhe funksionarët 
nuk u janë përmbajtur detyrimeve të tyre kontraktuale për ta finalizuar 
punën time frytdhënëse; përpos insistimeve konstante përmes deklaratave 
verbale apo shkresave formale (përmendim këtu: shkresën datë 2 shkurt 
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1924) për arritjen e rezultateve. Gjithashtu, pohimi i përfshirë në paragra-
fin e parafundit të letrës së z.Blinishti se të gjitha lehtësitë nuk ishin dhënë, 
nuk bazohet në fakte.

Mbi pamjaftueshmërinë e konkursit qeveritar tashmë kam evidentu-
ar vëzhgimet e mia në dy prej raportet e mia adresuar Këshillit, midis 
të tjerash edhe në të katërtin. Një kopje e kësaj të fundit i është dërguar 
qeverisë shqiptare përmes letrës së Sekretarit të Përgjithshëm më datë 19 
mars 1924. Por në replikë të saj, në dijeni të shkresës së z.Blinishti, Qeve-
ria shqiptare nuk diskuton apo trajton asnjë pikë të vërejtjeve të mia.

Për sa i përket themelimit të një Banke Emetuese, mund të arrihet në 
konkluzionin se Z.Jansen dhe Z.Alberti, anëtarë të Komitetit Financiar të 
Lidhjes së Kombeve, të cilët ishin ngarkuar me përgjegjësinë e gjetjes së 
raportit të kapitalit social të kësaj banke, thuajse ia kanë dalë mbanë në 
përmbushjen e objektivit, mesa jam informuar gjatë marsit të fundit.

Besoj se mund të konkludoj nga sa më sipër që Qeveria shqiptare po 
konsultohet për zgjidhjen e kontratës sime, por ende nuk ka mundur të 
paraqesë motive serioze për justifikimin e saj dhe se është në interes të 
palëve që ta rishikojë vendimin e saj.

Nënshkruesi 
Z.Hunger

7. Qëndrimi i Kryeministrit Fan Noli për çështjen e Hunge-
rit21

Lidhur me letrën eqeverisë shqiptare të datës 22 prill 1924, qeveria 
holandeze (M. Van Troostwijk) i është drejtuar Këshillit të LK të shqyrtojë 
me kujdes arsyet që çuan qeverinë shqiptare të anulojë kontratën me 
Hunger-in. Më 4 qershor 1924, Sekretari i Përgjithshëm i shpërndan 
Këshillit komunikimet me qeveritë shqiptare, holandeze dhe Hunger-in 

21) Fan Noli, Kryeministër i Shqipërisë, 16 qershor – 26 dhjetor 1924. C.479. 1924 VII. Lidhja e 
Kombeve. Përfundimi i Kontratës së Këshilltarit Financiar të Qeverisë Shqiptare. Letra e Presidentit 
të Këshillit të Ministrave të Shqipërisë për Sekretarin e Përgjithshëm.

22) [Distributed f- s - - - to the League of Nations 33 /. 1924. Members of the council.] Geneva, 
July 4th, 1924. Subject l ist n o. 38 of documents distributed to the members of the council during 
june 1924.
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mbi subjektin e kontratës.22) Këshilli i LK i mbledhur në Sesionin e 29-të 
më 17 qershor, me propozim të përfaqësuesit britanik (Lord Parmoor), e 
ka shtyrë këtë çështje pas formimit të qeverisë së re shqiptare.23) Sekretari 
i Përgjithshëm i Lidhjes, më 19 qershor i dërgon një letër Fan Nolit, 
Kryeministër i rii Shqipërisë, me të cilën i bën të njohur proçesverbalin 
e seancës së mbajtur më 17 qershor nga Këshilli i LK, ku është diskutuar 
çështja e Këshilltarit financiar, z.Hunger.

Fan Noli, në cilësinë e Kryeministritprej 16 qershorit 1924, pas atij që 
hyri në histori si Revolucioni i Qershorit, i përgjigjet Sekretarit të Përgjith-
shëm të LK, shkruan se asnjë qeveri nuk ka munguar t’i kushtojë vëmen-
djen e saj më serioze kësaj çështjeje, duke e shqyrtuar atë në të gjitha 
aspektet. Ajo në veçanti mban shënim përmbajtjen e letrës së adresuar nga 
qeveria norvegjeze Sekretarit të Përgjithshëm më datë 22 prill 1924. Ajo 
ka studiuar seriozisht vërejtjet e z.Hunger të datës 13 maj mbi letrën e 
datës 22 prill të qeverisë shqiptare.

Qeveria të cilën kam nderin ta kryesoj, njeh personelin e shërbimit që 
z.Hunger e ka krijuar sipas konsultimeve të tij në Shqipëri. Dëshmia më 
e mirë që mund të jap për njehsimin e saj është gatishmëria e aplikimit të 
masave ekonomike të rekomanduara nga z.Hunger.

Në fakt qeveria ka vendosur të reduktojë numrin e funksionarëve, në 
mënyrë që pagat e tyre dhe rritja e taksave të synojnë mbylljen gjatë këtij 
viti financiar të një buxheti të ekuilibruar. Qeveria shpreh keqardhje për 
mënyrën me të cilën paraardhësit e saj kanë reaguar përkundrejt z.Hunger. 
Ajo i shpreh z.Hunger, përmes ndërmjetësisë së Këshillit, keqardhjen e 
sinqertë dhe gjithë mirënjohjen e saj.

Megjithatë, duke marrë në konsideratë situatën financiare aktuale, 
qeveria, fatkeqësisht, nuk është në gjendje të ftojë z.hunger të rimarrë 
funksionet e tij.

Ajo shpreson që as Këshilli i LKdhe as qeveria holandeze dhe as 
z.Hunger vetë nuk do ta shohin këtë vendim si diçka tjetër se si pasojë e 
një domosdoshmërie të imponuar nga rrethanat dhe të keqardhur nga vetë 
qeveria shqiptare.

Nderimit që iu bën sot shërbimeve të kryera nga z.Hunger, qeveria 
shqiptare u shton shprehjen e rinovuar të mirënjohjes së saj ndaj Lidhjes 
së Kombeve dhe shpresës se ajo do të vazhdojë këshillat dhe mbështetjen 
e saj për Shqipërinë.

23) Official Journal, 5th Year, No. 5, p. 762 (C. 58. 1924).
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8. Versioni i historianit Bernd Fisher për çështjen Hunger
Përfundimin para afatit të kontratës së Këshilltarit financiar z.Hunger 

me qeverinë shqiptare e ka trajtuar edhe historiani i njohur Bernd J.Fisher 
në librin e tij të ribotuar shqip me titull: “Mbreti Zog dhe përpjekja për 
stabilitet në Shqipëri”.24)

Libri është botuar anglisht në vitin 1984 në SHBA, për rrjedhojë autori 
B.Fisher, për arsye objektive të kohës nuk ka mundur që të konsultohet 
me dokumentet që ndodhen në AQSH në Tiranë. Këtë ai nuk e ka bërë as 
para ribotimit të librit në shqip (1996) dhe as deri më tani. Për rrjedhojë, 
në traj timin e kësaj çështjeje ai mbështetet në raportet e z.Hunger dhe në 
korres pondencën e tij me Lidhjen e Kombeve dhe kundërshtimet ndaj ven-
dimit të qeverisë shqiptare dhe sidomos ndaj motiveve të ndërprerjes së 
kontratës 9 muaj pasi ajo ishte nënshkruar.

Këto mangësi dalin në pah në krahasimet me analizën qëi kemi bërë 
kësaj çështjeje, mbështetur në materialet dokumentare të AQSH. Kështu 
p.sh., autori duket se nuk ka dijeni apo nuk e përmend faktin e dërgimit 
nga Lidhja e Kombeve të profesor A.Calmes-it në korrik 1922 dhe për-
gatitjes e paraqitjes së raportit të tij për gjendjen ekonomike dhe finan-
ciare të Shqipërisë në Këshillin e Lidhjes në shtator 1922. Pas këtij raporti, 
Këshilli i Lidhjes në tetor 1922 caktoi J. D. Hunger-in Këshilltar financiar 
pranë qeverisë shqiptare.

Lidhur me “çështjen Hunger”, mes të tjerash, Fisher shkruan:
……………………….
Duke mos pranuar dhënien e një ndihme të drejtpërdrejtë, Lidhja 

thjesht sugjeroi që qeveria shqiptare të tregohej më e kursyer në përdori-
min e burimeve të veta financiare.

Duke u përpjekur të ndihmonte qeverinë shqiptare në këtë çështje, 
Lidhja caktoi zotin J.Hunger, holandez, si këshilltar financiar të saj. Hun-
ger-i, të cilit iu dha një kontratë pesëvjeçare dhe do të paguhej nga qeveria 
shqiptare, mbërriti në Shqipëri në qershor të vitit 1923, periudhë në të 

24) Bernd Jürgen Fischer (lindur më 27 janar 1952, Bunde, Gjermani) është profesor i historisë 
në Universitetin e Indiana-s, Fort Wayne (SHBA). Ai mori Ph.D më 1982 nga Universiteti i 
Kalifornisë Santa Barbara. B.Fisher është zgjedhur anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 
prej vitit 2006. Më 1984 ai botoi librin “King Zog and the Struggle for Stability in Albania”. Ky 
libër u botua shqip nga SHB ‘Çabej’, Tiranë, më 1996. Nga ky autor kemi edhe dy vepra të tjera 
në shqipe: “Shqipëria gjatë Luftës, 1939-1945”, botuar më 2000 dhe “Shqipëria 1943 – 1945”, më 
2012. Referimet në këtë artikull janë marrë nga Kreu III. Intrigat politike dhe lufta ndërfisnore, f. 
52-74.
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cilën kushtet ekonomike të vendit ishin keqësuar shumë. Jo vetëm që bi-
lanci i pagesave ishte keqësuar edhe më, por edhe shpenzimet qeveritare 
e kapërcenin sëtepërmi të ardhurën kombëtare. Buxheti i propozuar për 
vitin 1924 përmbante një defiçit prej tri milionë frangash ari, por pas një 
studimi më të hollësishëm, Hunger-i zbuloi se defiçiti ishte të paktën tri 
herë më i lartë. 

………………………..

Hunger-i i paraqiti një sërë raportesh si Lidhjes së Kombeve ash-
tu edhe qeverisë shqiptare, në të cilat theksonte nevojën e ndryshimeve 
rrënjësore e afatgjata. Përparësi sipas tij do të kishte reformimi i thellë i 
sistemit të taksave mbi të ardhurat në mënyrë që të shpërndahej në mënyrë 
më të drejtë barra e tyre. Në gjendjen aktuale, fshatarësia, që vuante nga 
një varfëri e skajshme paguante 76,2 përqind të taksave.25) Hunger-i sugje-
roi që pronarët e pasur myslimanë të tokave, të cilët kontrollonin 80% të 
tokës më të mirë dhe paguanin vetëm 6% të taksave, të detyroheshin të 
merrnin përsipër një barrë më të madhe. Pra ajo që propozonte Hunger-i 
ishte reforma agrare.26)

Hunger-i arriti deri aty sa të zbulonte abuzime alarmuese në gjirin e 
qeverisë dhe të burokracisë shtetërore. Pas një studimi të kujdesshëm, ai 
arriti në përfundimin se duhej të proçedohej në shkurtimin e një numri të 
konsiderueshëm zyrtarësh dhe në shtimin e punës së atyre që mbeteshin.
Ai argumentoi se ushtria duhej të shkrihej tërësisht, pasi ishte tepër e vogël 
dhe nuk mundej kurrsesi që t’i bënte ballë një invazioni të Shqipërisë prej 
cilitdo prej fqinjëve të saj. Së fundi, ai nënvizonte nevojën e një riorga-
nizimi të plotë të Ministrisë së Financave, veçanërisht të departamentit që 
kontrollonte shpenzimet, i cili funksiononte me personel të pamjaftueshëm 
dhe i mungonte pavarësia e domosdoshme për të kryer në mënyrë efektive 
punën e vet. Shifrat e Hunger-it tregonin se me këto ndryshime defiçiti do 
të pakësohej nga shtatë milionë në dy milionë e gjysmë franga. Pjesa tjetër 
do të realizohej nëpërmjet organizimit të një huaje të brendshme.27)

25) Herman Gross. Struktura dhe marrëdhëniet ekonomike në Shqipëri, në Weltwirtschaftliches 
Archiv (vëll.38, nr. 2, 1993) f. 531.

26) Bernd J.Fischer. Mbreti Zog…. F.62. Self, Foreign Relation of Albania, f.119. Sigurisht që 
kjo nuk ishte reforma agrare në kuptimin e ndarjes së tokave atyre që i punojnë.

27) Bernd J.Fischer. Mbreti Zog…. F. 62. Gazeta Zyrtare e Lidhjes së Kombeve (janar 1924, viti 
i 5-të i botimit, nr. 1, pjesa e 2-të), f. 164.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021 115

Sugjerimet radikale të Hunger-it mund të ishin jashtëzakonisht prak-
tike dhe të dobishme për një shtet që gëzonte një shkallë të lartë stabiliteti 
politik. Në rastin e Shqipërisë, në vitin 1923,ato do të çonin pa dyshim 
në përmbysjen e menjëhershme të qeverisë së Zogut. Sigurisht që në ato 
çaste Hunger-i nuk e dinte se Zogu i bënte lajka Shefqet Vërlacit dhe be-
jlerëve myslimanë, të cilët paguanin pak taksa. Një sulm mbi strukturën 
agrare primitive të Shqipërisë, bazës së privilegjeve të tyre do t’ua kishte 
kaluar gjithë pasurinë e tyre grupimeve politike që mund të siguronin sta-
tuskuonë.

………
Për rrjedhojë, propozimet e Hunger-it ose u shpërfillën, ose ndeshën 

në pengesa gjithfarëshe. Pa dijeninë e tij dhe pa u këshilluar me të u për-
funduan kontrata të rëndësishme dhe iu shitën konçesione investitorëve 
të huaj. Ndërkohë që ai vazhdonte të kryente studime të cilat synonin pa-
kësimin e një burokracie tejet të fryrë, të huaj të tjerë u caktuan në poste 
fitimprurëse.28)

Hunger-i ndeshi në vështirësi edhe për sigurimin e informacionit. Filli-
misht atij i ishte premtuar se do të merrte pjesë në të gjitha takimet e kabi-
netit, por me kalimin e kohës, me zgjerimin e hendekut midis krye ministrit 
dhe Këshilltarit financiar, kabineti nisi të mblidhej pa pjesëmarrjen e Hun-
ger-it. Për pasojë, në maj të vitit 1924 kontrata e Hunger-it përfundoi katër 
vjet para afatit të caktuar. Si për të sfiduar edhe më tej Lidhjen, qeveria 
nënvizoi se për shkak të keqësimit në rritje të kushteve financiare, ajo nuk 
ishte më në gjendje të përballonte pagesën e rrogës së Hunger-it. Përfun-
donte kështu përvoja e shkurtër e Lidhjes së Kombeve me Shqipërinë dhe 
bashkë me të edhe shansi i kësaj të fundit për të marrë një ndihmë të huaj 
të paanshme dhe pa interes.29)

Disa përfundime që dalin nga analiza e çështjes “Hunger”
Nga sa trajtuam në këtë artikull, bazuar në dokumentacionin që gjen-

det në AQSH, duke ballafaquar argumentet e qeverisë shqiptare nga njëra 
anë dhe z.Hunger nga ana tjetër, si dhe duke njohur rolin koordinues të 
Lidhjes së Kombeve, mund të arrijmë në disa përfundime:

28) Bernd J.Fischer. Mbreti Zog…. F. 62.
29) Bernd J.Fischer. Mbreti Zog…. F. 63.
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1. Konferenca e Paqes e mbledhur në Paris (janar 1919 – janar 1920) 
vendosi për krijimin e Lidhjes së Kombeve më 10 janar 1920. Konferenca 
e Paqes e shqyrtoi edhe çështjen e Shqipërisë, por e la pezull atë. Shqipëria 
u pranua në LK më 17 dhjetor 1920, vetëm pak javë pas kërkesës zyrtare 
të qeverisë shqiptare me mbështetjen e qeverisë së Britanisë së Madhe, 
e interesuar për burimet vajgurore në vendin tonë. Ky ishte një akt ndër-
kombëtar njohjeje dhe garancie si shtet i pavarur. Në nëntor 1921, Fuqitë e 
Mëdha fituese të Luftës I Botërore njohën kufijtë e Shqipërisë dhe qeverinë 
e saj.

2. Krahas ruajtjes të tërësisë territoriale, detyra të vështira dilnin para 
qeverisë shqiptare për nxjerrjen e vendit nga prapambetja ekonomike e 
financiare. Në vend mungonte një bankë shtetërore si dhe kishte nevojë 
për hua nga jashtë. Për këtë qeveria i kërkoi LK të dërgonte një ekspert për 
ta ndihmuar nëçështjet financiare. Lidhja u tregua e gatshme duke dërguar 
profesorin A.Kalmes, i cili përgatiti një raport për gjendjen e ekonomisë 
dhe financave në vend, që u shqyrtua nga Këshilli në shtator 1922.

3. Mbi këtë bazë, Këshilli i Lidhjes, në tetor 1922 caktoi ekspertin 
nga Holanda J.D.Hunger si këshilltar financiar pranë qeverisë shqiptare.
Në mjediset e zyrave të Lidhjes në Gjenevë u hartua dhe u firmos një kon-
tratë me anë të së cilës Hunger-i vihej në shërbim të qeverisë shqiptare për 
një afat prej pesë vjetësh dhe me një pagë vjetore prej 50 mijë frangash 
ariveç shpenzimeve të tjera për udhëtime, dieta e qira shtëpie.

4. Hunger-i erdhi në Tiranë më 31 maj 1923, rreth 7 muaj pas ven-
dimit të Këshillit të Lidhjes. Në dokumentet e shqyrtuara nuk gjen shpje-
gime për këtë vonesë, kohë gjatë së cilës kishin ndodhur shumë ngjarje 
politike në Shqipëri, përfshirë edhe faktin që prej dhjetorit 1922 në postin 
e kryeministrit ishte A.Zogu, që kishte zëvendësuar Xh.Ypin. 

5. Dy javë pas Hungerit erdhi edhe sekretari i tij, një jurist i huaj. 
Hunger-i plotësoi stafin e tij edhe me personel vendës dhe filloi të studiojë 
çështje me karakter ekonomik e financiar, si dhe të zbatojë dispozitat e 
kontratës duke dërguar raporte tremujore dhe të tjera Këshillit të Lidhjes.
Kjo vazhdoi deri më 29 shkurt, kur ai vihet në dijeni të përfundimit para 
kohe të kontratës me qeverinë shqiptare, vetëm 9 muaj nga pesë vjet. Ky 

30) Më 23 shkurt 1924 A.Zogut iu organizua një atentat gjatë hyrjes së sallën e parlamentit, ku 
ishte mbledhur Kuvendi Kushtetues, ku ai mbeti i plagosur. Dy ditë më vonë, më 25 shkurt, A. Zogu 
dha dorëheqjen si kryeministër.
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veprim lidhet jo vetëm me zbatimin e dispozitës së një neni, por edhe me 
ngjarjet e ngarkuara politike në vend.30)

6. Qeveria e ka argumentuar prishjen e kontratës me terma financia-
rë, pasi shuma që duhej të paguante buxheti i shtetit për shpërblimin e 
Këshilltarit ishte 5-10 herë më e lartë se pagat e funksionarëve më të lartë 
të shtetit dhe se shpenzimet e përgjithshme arrinin në 80 mijë franga ari në 
vit dhe 400 mijë për pesë vjet.

7. Një argument tjetër që përdori ministri i Financave në letrën dre-
jtuar kryeministrit është ajo e punës së Këshilltarit financiar, që sipas tij 
deri në atë kohe nuk kishte dhënë ndonjë propozim që të ishte thelbësor 
për qeverinë shqiptare. Madje nuk ka dhënë ndonjë propozim për çësht-
je të tjera ekonomike dhe financiare të llojit “për shka t’i vijë për dore”. 
Ministri duketi paqartë edhe për karrierën e z.Hunger në administratën 
holandeze.

8. Këshilltari financiar Hunger nuk i ka pranuar këto argumente, pasi 
ai ka bërë propozime konkrete për rritjen e të ardhurave dhe uljen e defiçi-
tit buxhetor dhe se shpenzimet për të dhe stafin nuk përbëjnë një shkas për 
ndërprerjen e kontratës. Vërejtjet e tij ai ia ka bërë të njohura Sekretarit të 
Përgjithshëm të Lidhjes si dhe qeverisë holandeze, të cilat janë marrë në 
shqyrtim nga Këshilli, por prej 16 qershorit në postin e kryeministrit ishte 
Fan Noli.

9. Nëse do të vinim gishtin te personat përgjegjës për prishjen e kon-
tratës, ata janë ministri i Financave dhe kryeministri, përkatësisht K.Thaçi 
dhe A.Zogu. Por unë mendoj se ka ndikuar mjaft edhe gjendja politike e 
paqendrueshme në vitet 1920 – 1924. Përmendim faktin se nga Kongresi i 
Lushnjës dhe deri në Revolucionin e Qershorit (1920 – 1924) janë ndërruar 
11 qeveri dhe 10 kryeministra.

10.  Në përgjigjen që F.Noli i ka dërguar Sekretarit të Përgjithshëm të 
Lidhjes në cilësinë e kryeministrit, e ka vlerësuar punën e Hunger-it duke 
vënë në dukje madje se po zbatojnë rekomandimet e tij, porse tani nuk 
ishin kushtet për rimarrjen e detyrës.

11.  Kontrata ishte hartuar në mënyrë të tillë që t’i siguronte Këshill-
tarit financiar të gjitha të drejtat e tij financiare, por nuk përmenden dety-
rimet e tij kundrejt qeverisë shqiptare. Kontrata kishte një objekt shumë 
të gjerë dhe këshilltari mund të trajtonte çdo çështje, por ndoshtja jo me 
ekspertizën që kërkonte secila prej tyre.

12.  Duke mbajtur parasysh gjendjen financiare që kishte vendi në atë 
kohë, do të konsiderohej ndihmë reale nëse krahas zgjedhjes së ekspertit 
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Lidhja e Kombeve të kishte marrë përsipër edhe mbulimin e shpenzimeve 
të tij, kurse qeveria shqiptare pagat e personelit vendës.

13.  Në kushtet e atyre viteve mendoj se nuk duheshin lidhur kontrata 
me objekte konsulence kaq të gjera dhe me afate kaq të gjata, por për një 
apo dy çështje të caktuara dhe për periudha më të shkurtra kohe.

14.  Mendoj se qëndron përfundimi që sjell historiani Bernd Fisher që 
z.Hunger me propozimet e tij preku interesat e pronarëve të mëdhenj, të 
bejlerëve dhe agallarëve, të cilët ishin edhe deputetë apo ministra të A.Zo-
gut. Sigurisht edhe këto kanë ndikuar në prishjen e kontratës. Por duhet të 
mbajmë parasysh edhe faktin që reforma të tilla të thella, siç janë ato për 
shkurtime në Ministrinë e Financave dhe institucione të saj, në ushtri e 
xhandarmëri, rritje e disa taksave apo miratim i konçesioneve në parcelat 
e vajgurit e sektorë të tjerë nuk mund të bëheshin në një kohë të shkurtër.
Duhet të mbajmë parasysh se në ato vite parlamenti ishte pluralist, kishte 
pozitë dhe opozitë dhe vendimet kërkonin kohën e tyre.
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K R O N I K Ë

SI ËSHTË PËRBALLUR SHQIPËRIA ME 
PANDEMITË E SHEKULLIT TË KALUAR

kreshnik kuçaj, gazetar

AbstrAct
“Those who do not remember the past are doomed to repeat it.” This quote from the 

American-Spanish philosopher G. Santayana fits best with today’s Covid pandemic. The 
pandemic caused by the Sars Cov 2 virus found everyone unprepared, not only mentally 
but also practically. history in repeat… This pandemic is comparable to the Spanish flu 
of 1918, forgotten in the history books, along with its preventive and reactive measures. 
And in this case, history has a lot to teach us, even Albanians. This article tries to shed 
some light on the consequences of the various global pandemics and epidemics in Alba-
nia, and especially on the reaction that the institutions or authorities undertook at the 
time. This article focuses on the Spanish flu of 1918 and its consequences for Albania. 
In this case, Albania also reflects the other countries of the world, in terms of the lack of 
concrete statistics. however, some documents brought in this article shed light on what 
measures were taken during that time. The documents, which show the blocking of move-
ment in cities, the movement of traders with special permits from one city to another, the 
closure of cafes and the ban on public gatherings, undertaken in Albania in 1918, give 
the feeling that even after 1 century nothing has changed. The same thing happened with 
the first global epidemic the Albanian health authorities faced back in 1938. The events 
of this period reminiscent the spring of 2020. In 1970, when Albania was hit by the hong 
kong and the Chinese flu, the problems were the same as they currently are, but the 
nature of the reaction was not. Evidences suggest that the health authorities were more 
ready for such an event, despite the tragic balance of the victims. Each of these episodes 
constitutes a separate story with historical parallels, curiosities or mistakes from which 
lessons can definitely be learned.

Key words: Pandemic situation; Albania; Twentieth century; Spanish and hong 
kong flu; Government measures.
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Hyrje 
“Ata që nuk kujtojnë të shkuarën, janë të dënuar që ta përsërisin atë”. 

Kjo shprehje e filozofit amerikano-spanjoll George Santayana i përshtatet 
më së miri asaj që ka ndodhur në botë e në Shqipëri me pandemitë. Pan-
demia e shkaktuar nga virusi Covid-19 e gjeti njerëzimin të papërgatitur, jo 
vetëm shkencërisht, por edhe praktikisht. Historia edhe këtë herë përsëriti 
vetveten. Kjo ngjarje krahasohet me Gripin Spanjoll të vitit 1918, të ha-
rruar në librat e historisë së bashku me masat parandaluese e reaguese nëse 
një ngjarje e tillë mund të përsëritej ndonjë ditë, sikurse ndodhi. 

E në këtë rast historia ka shumë për të na mësuar, edhe ne shqiptarëve. 
Ky artikull rreket që të hedhë sadopak dritë mbi pasojat që kanë pasur 
pandemitë dhe epidemitë e ndryshme globale në Shqipëri dhe, sidomos te 
reagimi që institucionet apo autoritetet e kohës kanë ndërmarrë. Artikulli 
ndalet te Gripi Spanjoll i vitit 1918 dhe pasojat e tij në Shqipëri. Në këtë 
rast Shqipëria ngjason me vendet e tjera të botës sa i përket mungesës së 
statistikave konkrete mbi pasojat e tij. Megjithatë, ato pak dokumente që 
sillen në këtë artikull na bëjnë të kuptojmë masat e zbatuara në atë periudhë. 
Dokumentet tregojnë për bllokimin e lëvizjes nëpër qytete, lëvizjen e treg-
tarëve me leje të posaçme nga njëri qytet në tjetrin, mbylljen e kafe neve dhe 
ndalimin e grumbullimeve publike në Shqipërinë e vitit 1918. Këto të japin 
ndjesinë se edhe pas një shekulli masat ngjasojnë në aspektin e reagimit. 

E njëjta gjë ndodh me një epidemi kafshësh në vitin 1938, që mund të 
thuhet se është epidemia e parë globale me të cilën u përballën autoritetet 
shëndetësore shqiptare. Edhe ngjarjet e kësaj periudhe të kujtojnë pran-
verën e vitit 2020. Edhe në vitin 1970 është gripi i Hong-Kongut ose Gripi 
kinez që prek Shqipërinë. Problematikat janë të njëjta si aktualisht, por 
natyra e reagimit të autoriteteve shëndetësore lë të kuptohet se ato ishin 
gati për një event të tillë, pavarësisht bilancit tragjik të “luftës” në fund. 
Secila prej këtyre ngjarjeve përbën një histori më vete me paralelizma apo 
gabime nga të cilat duhet të nxirren mësime. 

1. “Taksa e karantinës”, që u aplikua në Shqipëri për 50 vjet
Shqipëria është përballur disa herë më epidemi, kryesisht murtaje dhe 

kolere. E në këtë kushte ka aplikuar edhe karantinën si masë mbrojtëse 
për parandalimin e përhapjes së pandemisë. Madje për rreth 50 vite, në 
pikat kufitare të Shqipërisë paguhej edhe Taksa e karantinës, që zbatohej 
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për udhëtarët, anijet dhe mallrat. Bashkë me këtë taksë paguhej edhe taksa 
tjetër që njihej si Taksa veterinare, që merrej për kafshët dhe produktet e 
tyre. Ekzistencën e kësaj takse e përmend Haxhi Shkoza në “Financat e 
Shqipnis”, ku sqaron se ajo u vendos në vendin tonë si rrjedhojë e masave 
që u aplikuan në Perandorinë Osmane. “Taksa e karantinës” është vendo-
sur me ligjin e 31 majit 1871 nga Administrata e Karantinës nxjerrë dhe 
shpenzuar vetë pa qenë parashikuar në buxhetin e shtetit. 

“Një taksë tjetër e ngjashme ishte taksa veterinare e emërtuar “Taksë 
shëndetësije shtazore” dhe zbatohej ndaj shërbimit veterinar mbi kafshët 
dhe lëndët e tyre, kur ato kalonin në vende të caktuara tokësore ose de-
tare”, shkruan H.Shkoza.1) Taksa që duhej paguar ishte e kategorizuar në 
madhësinë e anijeve duke nisur nga 3 grosh për barkat apo anijet që mba-
nin ngarkesa deri në 1 ton dhe 36 grosh në maksimum për anijet më të 
mëdha se 7 ton. Tarifat për t’u paguar ishin aq të detajuara sa parashikonin 
edhe pagesën që duhej bërë për dezinfektimin e rrobave mbi bazën e shka-
llës së vështirësisë për dezinfektimin e tyre.

Sipas Shkozës, legjislacioni financiar i mësipërm u pranua edhe nga 
Qeveria e Përkohshme e Vlorës dhe duhet të jetë mbajtur në fuqi edhe gjatë 
kohës së pushtimeve të huaja pas 1915-s deri më 1919. Si argument për 
këtë H.Shkoza thotë se mund të paraqitet buxheti i Prefekturës së Vlorës 
bërë deri në vitin 1920 nga ish-pushtuesit italianë ku shihen këto shënime: 
“Taksë dhe e drejtë ankorazhi për barkat dhe velierat e akostuara në kapi-
tenerinë e portit dhe gjirin e Vlorës. Të drejta për vizita shëndetësore të 
anijeve që akostohen në gjirin e Vlorës”.

Kjo taksë ka funksionuar në portet shqiptare deri në dhjetorin e vitit 
1920, kur me një vendim të qeverisë së kohës u ndalua mbledhja e taksave 
veterinare duke u theksuar se nuk do të mblidhej më as Taksa e karantinës.
Ndërkohë, pak më vonë taksat veterinare janë ridimensionuar, por nuk u 
diskutua më për Taksën e karantinës, duke lënë në fuqi aktin për mos-
mbledhjen më të saj. Në ligjin për shërbimin veterinar të fundit të viteve 
1920, theksohej detyrimi për dezinfektimin e kafshëve që vinin nga jashtë 
dhe për ndërtimin e vendeve të karantinës e dhomave të dezinfektimit për 
to.

Në ligjin për Organizimin e shëndetësisë publike të 16 qershorit të 
vitit 1927 parashikohej funksionimi i zyrave të shëndetësisë detare, sta-

1) Haxhi Shkoza. Financat e Shqipnis (1839-1934). Akademia e Shkencave e Shqipërisë, botim 
2016.
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cioneve e rojave të shëndetësisë në çdo port të vendit. Gjithashtu, në vende 
të posaçme krijoheshin edhe ‘lazareta’, d.m.th. stacione shëndetësore për 
karantina. Qëllimi i tyre ishte të mbronin pasurinë blegtorale të vendit nga 
sëmundjet ngjitëse.

2. Si u prek Shqipëria nga “Gripi Spanjoll” në vitin 1918
Një nga pandemitë më të njohura e për të cilën flitet ende në ditët e 

sotme është ajo që u njoh si “Gripi Spanjoll” i vitit 1918. Kur ka kaluar 
një shekull nga kjo pandemi globale është e pamundur që të nxjerrësh 
konkluzione se cili ka qenë impakti në botë dhe në Shqipëri. Shpërthimi 
i kësaj pandemie erdhi në një kohë lufte, ku lajmet dhe statistikat ishin të 
çensuruara dhe si rrjedhojë impakti i saj sot nxirret me rezerva. Megjithatë, 
konsiderohet si një ndër epidemitë më vdekjeprurëse në histori. Pandemia 
e gripit të vitit 1918 vlerësohet se shkaktoi nga 20 deri në 50 milionë vik-
tima në mbarë botën.

Spanja ishte një nga vendet e pakta evropiane që qëndroi asnjanëse 
gjatë Luftës së Parë Botërore. Ndërkohë vendet e tjera që ishin në luftë 
kontrollonin shtypin dhe çensuronin lajmet në mënyrë që të ndalonin ul-
jen e moralit të qytetarëve të tyre dhe të ushtarëve që ishin në luftë. Duke 
qenë se shtetet e tjera kontrollonin raportimin mediatik lidhur me ngjarjen, 
kurse Spanja raportonte normalisht për infektimet dhe viktimat, u krijua 
ideja se Spanja ishte origjina e pandemisë. Ndërsa vetë spanjollët besonin 
se virusi u ishte transmetuar nga Franca dhe e quanin “Gripi Francez”. 
Megjithatë, termi “Gripi Spanjoll” mbeti dhe u trashëgua për një shekull, 
edhe pse nuk u saktësua kurrë që Spanja ishte burimi i pandemisë.

Kur pandemia e njohur si Gripi Spanjoll u përhap në Shqipëri, vendi 
administrohej nga ushtritë e huaja, italiane, austro-hungareze dhe franceze. 
Si rrjedhojë, menaxhimi i saj nuk u bë në mënyrë të centralizuar. Vendit i 
mungonte një sistem shëndetësor i mirorganizuar, mjekët dhe spitalet për 
të përballuar një ngjarje shëndetësore të kësaj përmase.

Nga ana tjetër, nga shfletimi i shtypit të atyre atyre viteve del se në 
gazetat kryesore nuk gjen raportime për ç’ka ndodhur në vitet e pande-
misë. Në dokumentet e Arkit Qendror të Shtetit mund të gjesh qarkore që 
iu drejtoheshin autoriteteve lokale për masat që duheshin marrë “për të 
parandaluar Gripin e Spanjës”.

Pas viteve 1920, në Shqipëri nis një periudhë stabiliteti ku shteti nis të 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021 123

organizohet në struktura përkatëse dhe nis të organizojë sistemin shëndetë-
sor si dhe të mbajë statistika për llojet e sëmundjeve, pacientëve, mjekëve 
etj. Ndikimi që ka pasur Gripi Spanjoll përmendet në kujtimet e Hajre-
din bej Cakranit, ku trajtohet ndihma që kjo familje u dha refugjatëve që 
kishin ardhur në Shqipëri si rrjedhojë e djegies së fshatrave të tyre nga 
nacionalistët grekë.

Një dëshmi më të plotë të asaj që ka ndodhur në qarkun e Korçës jep 
Petro Harizi në librin e tij të botuar në Boston në vitin 1919 me titull “Histo-
ri kronografike e qarkut të Korçës”. Ai trajton aty shumë ngjarje, kryesisht 
në periudhën kur Korça u shpall Krahinë Autonome nën administrimin 
francez. Ai saktëson se Gripi Spanjoll në këtë qytet hyri në vjeshtën e parë 
(shtator) 1918. Në rrëfimin e tij Harizi e përshkruan ngjarjen si dramatike! 

Shifra e viktimave që Harizi jep për Korçën është e ngjashme me atë 
të Cakranit; rreth 40-50 viktima në ditë. Por veçantia e rrëfimit të Harizit 
është se ai bën një përshkrim të detajuar të simptomave të sëmundjes, 
mënyrës sesi po kurohej ajo si dhe çfarë ndodhte nëpër familjet shqiptare 
që po e përballonin pa asistencë mjekësore këtë pandemi.2)

Harizi në rrëfimin e tij ndalet në qarkun e Korçës pa dhënë më shumë 
detaje se si u menaxhua pandemia, si u zhduk ajo në Shqipëri. Megjithatë, 
ai evidenton se një ndër personat që humbi jetën ishte edhe një nga funk-
sionarët e lartë të ushtrisë franceze që ndodhej në Korçë.

2) Kjo epidemi e madhe qe Gripi. Si thoshnin mjekësit, mikrobi i kësaj sëmundje qe ngjitur 
me dy mikrobe të tjerë, me të pneumonisë dhe të bronko pneumonisë. Më pak dit e nxehta i hipte 
të sëmurit për njëherësh gjet me 39-40 dhje 41 kriza dmth shpëtimi ose vdekja. Nuk vuante më 
tepër se 10, gjer më shumë 15 ditë. Prej kësaj semundje të tmerrshme dhe të dëmshme, shumë më 
tepër dhe se kolera, s’mbet njeri pothuaj pa atakuar, por më tepër dëmi bëheshe nëpër të rinjtë që 
më 15 gjer me 40-45 vjeç. Meqë mikrobi bënte atakun të fortë në mëlçija e bardhë të cilën po të 
gjente shumë të butë ose të pafuqishme e përvëlonte shumë. Prej atyre që vdiqnë nëpër spitalet 
edhe papastaj i çantë, ju gjent mëllcija e tyre e dërrmuar fare dhe e bërë si ndonjë eshkë. U tha një 
fjalë që të teprit vdiqnë edhe nga e pangrëna ose nga e ngrëna e të këtilla gjërave të cilave u kishte 
prishur stomakun e tërë. Po me gjithë këto pamë që vdiqën njerëz shumë të shëndoshë nga stomaku 
dhe përkundrazi shpëtuan nga kjo sëmundje, nuk vdiqën, njerëz që kishin stomakun e prishur fare. 
Gripi qe sëmundje që nuk deshte ilaçe. Kishte vetëm aspirinë dhe të pira të ngrohta, çajra dhe të 
tjera. Po si kënduam dhe nëpër gazetat e mëdha mendjet e doktorëve të shkëlqyer, dirsat e trupit 
të bollëkshme dhe shumë herë në ditë i bënim shumë mirë të sëmurit, i rrëzonin të nxehtë dhe më 
të shumtën herë i shëronin. As ndonjë epidemi tjetër, as kolera, as murtaja nuk ka bërë kaq dëme 
në Korçë me kaq kohë të paktë, me 3 muaj e sipër sa bëri gripi. Numri i të vdekurve arriti në ditë 
deri në 45 në qarkun e Korçës, mundet që vdiqën deri në 5 mijë njerëz. Po ajo gjë që më shumë e 
tmerruar që qe jo vetëm në një shtëpi qenë 4-5-6 të sëmurë por edhe vdiqën me një javë si dhe më 
një ditë 3 veta prej një familje. D.Harizi, Petro, Istori Kronografike e qarkut të Korchës që në Luftën 
e Ballkanit gjer më sot, Boston, Mass. 1919.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021124

Të dhënat për pasojat e Gripit Spanjoll në Shqipëri janë trashëguar 
në formën e tregimeve nga të moshuarit, mbi bazën e perceptimit të tyre, 
informacioneve të ndryshme që ata merrnin gojë më gojë apo që shihnin 
vetë. Por mungon një studim i plotë lidhur me ndikimin konkret që ka pa-
sur kjo epidemi në Shqipëri.

3. Gripi Spanjoll në Elbasan! Nga lejet e tregtarëve tek afishet 
për popullatën

Në Arkivin e Shtetit gjenden disa dokumente që tregojnë për disa masa 
që ka marrë në atë periudhë nënprefektura e Elbasanit. Në këto dokumente 
gjendet një qarkore e shkruar me shkrim dore për shpërndarjen e afisheve 
informuese, por edhe disa shkresa të tjera që të ndihmojnë të hedhësh sa-
dopak dritë lidhur me atë që ka ndodhur në ato vite në Shqipëri.3)

Shkresa e parë mban numrin 412 dhe i drejtohet drejtorisë së Dumresë 
në Belsh. Në këtë periudhë kishte pak muaj që bota ishte përfshirë nga 
pandemia që kishte shpërthyer në shkurt 1918.

“Duhet të bani hetimet e nevojshme dhe të na lajmëroni se prej 
punëtorëve dërguemë në rrugë ose tu ardh prej rruge në shtëpi të tynë, sa 
vetë kanë vdekun deri tani në rrugë? Të bani një listë duke treguar emnin, 
mbiemnin si dhe katundin”, shkruhet në shkresën që mban datën 22 gusht 
1918 dhe firmën e nënprefektit.

Në këtë periudhë në Shqipëri aplikohej ‘taksa e rrugës”,që shqiptarët 
në moshë pune detyroheshin që të shlyenin detyrimin duke punuar disa 
ditë në muaj në ndërtimin e rrugëve. Si rrjedhojë e këtij detyrimi, punimet 
kryheshin me aksione masive që grumbullonin shumë njerëz, por në këtë 
rast përbënin rrezik për përhapjen e virusit. 

Një shkresë tjetër mban numrin 110 dhe datën 17 dhjetor 1918, ku 
nënprefektura e Elbasanit u drejtohet krahinarive që i vë në dijeni për 
afishet me masat parandaluese për “sëmundjen e Spanjës” që duhet të 
shpërndahen në popullatë. Po ashtu u kërkon krahinarive që të lajmëro-
jnë kryepleqtë me gojë që të veprojnë ashtu sikurse shkruhet në zëdhënie, 
pra në afishet publike, ku jepen masat që duhet të marrin shqiptarët për të 
parandaluar infektimin. 

3) F. 271 (Prefektura e Elbasanit), V. 1918, D. 1-13/ F. 271 (Prefektura e Elbasanit), V. 1918, D. 
1-70.
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Një shkresë tjetër është ajo e datës 8 dhjetor 1918 që mban firmën e 
Emin S.Matraxhiut në Elbasan drejtuar nënprefekturës, ku i kërkon leje 
lëvizjeje nga Elbasani në Berat. Në letër drejtuar nënprefektit Matraxhiu 
shkruan se kërkon të shkojë në Berat e të qëndrojë aty për më shumë se një 
muaj për arsye tregtie.

Masat që autoritetet (austriake dhe shqiptare) morën për pandeminë 
janë të ngjashme me shumë nga këto të pandemisë aktuale. Informimi për 
masat parandaluese, ndalimi i grumbullimeve publike, mbyllja e kafene-
ve, mbyllja tërësore dhe ndalimi i lëvizjeve nga njëri qytet në tjetrin apo 
lëvizja me leje të posaçme kanë qenë disa nga masat gjatë kësaj periudhe. 

Një prej dokumenteve interesante është një kërkesë e pronarëve të 
kafeneve në Elbasan, të cilët kërkojnë që të lejohet që të hapin lokalet 
e tyre që ishin mbyllur me urdhër, si masë parandaluese për përhapjen e 
pandemisë. Kërkesa mban datën 25 dhjetor 1918 dhe është përpiluar në 
zyrën avokatore “A.Sinan & Floqi” në Elbasan. Kjo kërkesë mban firmën 
e 5 pronarëve të kafeneve në Elbasan, të cilët i kërkojnë nënkryetarit të 
Katundarisë (Bashkisë) që të mos ndiqen ‘standarde të dyfishta’ në hapjen 
e kafeneve.

“Me urdhën të katundarisë, kafehanat t’ona nga puna e smundjes qi 
kishte ranë në qytet ishin mbyllë për 10 ditë. Po prej ditës qi u dha urdhni 
e deri sot kanë kaluar 12 e ma tepër ditë”, shkruhet në letër. Më tej evi-
dentohet se disa kafene janë hapur me urdhra të veçantë dhe se e njëjta gjë 
duhej të bëhej edhe për ta.

“kanë mbetë vetëm kafehanat t’ona pa u çel edhe këjo në dam t’onin, 
të cilët sikurse e dini me këto kafehana po përmbjamë shtëpijat t’ona.
Prandaj nga shkaku i pushimit të sëmundjes edhe pas urdhnit të dhanun 
qi disa kafehana të çilen, ju lutem fort të jepni urdhën qi edhe kafehanat 
t’ona të çilen e të punojnë si ma përpara”, mbyllet letra.

Në fakt pandemia e Gripit Spanjoll zgjati deri në prillin e vitit 1920.
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4. Epidemia “Afta Epizootike” më 1938 dhe masat për 
zhdukjen e saj

Në shekullin e kaluar Shqipëria është prekur nga një epidemi globale 
e emërtuar “Afta epizootike”, apo siç njihej ndryshe, sëmundja e këmbëve 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021128

dhe gojës. Për herë të parë ky virus u zbulua në vitin 1897 dhe prek kafshët, 
kryesisht gjedhët dhe bagëtitë e imëta. Për shkak se kafshët jetojnë në tufa, 
përhapja e tij është e shpejtë dhe masive duke dëmtuar rëndë ekonominë 
blegtorale të vendit. Në raste të rralla janë konstatuar edhe kalime të virusit 
nga kafsha te njeriu.

Për epideminë “Afta epizootike” shkruan gjerësisht doktor Vasfi 
Samimi, që shpjegon fazën e parë të përballjes së Shqipërisë me këtë virus.
Doktor Samimi evidenton në artikull se Shqipëria ka pasur raste episodike 
të këtij virusi në përfundim të Luftës së Parë Botërore, rreth vitit 1918, në 
kohën e administrimit austro-hungarez të një pjese të Shqipërisë. Në këtë 
periudhë u evidentuan raste të sëmundjes në Tiranë, Durrës e Kavajë. Kaf-
shët e importuara nga ushtria austro-hungareze që duheshin si për tërheqje, 
ashtu edhe për konsum, që ishin marrë nga vende të ndryshme të Ballkanit, 
gjykohet se kanë qenë shkaqet kryesore të përhapjes së epidemisë në atë 
kohë. “Si bujqit ashtu dhe blegtorët e vendeve malësore të prefekturave 
kukës e Peshkopi, ashtu edhe fshatarët e korçës dhe Gjirokastrës e vër-
tetojnë se në kohët e kaluara Afta Epizootike paska bërë mjaft dëme për 
kafshët dythundrake të këtyre zonave. Shkurt, 20 vjet e këtej asnjëherë kjo 
sëmundje nuk është parë në Shqipëri”, shkruan V.Samimi.4)

Në vitin 1928 në Shqipëri ishte krijuar shërbimi veterinar dhe ishin 
bërë vazhdimisht kontrolle në bagëtitë pa konstatuar ndonjë rast të kësaj 
sëmundjeje. Doktor V.Samimi shkruan se epidemia arriti në kufijtë e 
Shqipërisë në vitin 1938, duke u nisur nga origjina e saj Afrika, duke in-
fektuar Francën, Anglinë, Gjermaninë e gjithë Evropën Qendrore. 

Për shkak të stadit zhvillimor Shqipëria ishte një vend me ekonomi të 
bazuar fort në blegtori, në kafshët dhe prodhimet e tyre, të cilat përbënin 
50-75% të eksporteve të vendit në ato vite. Ndaj edhe një sëmundje që 
do të godiste këtë sektor do të sillte pasoja të rënda për familjet fshatare 
dhe vendin në tërësi. “Në këtë mënyrë kuptohet lehtazi se në rast se do të 
hynte Afta në Shqipëri do të paralizohej pjesa më e madhe e tregtisë kom-
bëtare. Një rrjedhim i rrezikshëm i këtij ndalimi do të shkaktonte rënien 
e çmimeve dhe dëmtimin e blegtorisë e të tregtarëve për mundimin e tyre. 
Në Shqipëri, lëvrimi i tokës dhe lëvizja e karrocave bëhej pothuajse 90 % 
me qerre dhe ardhja e kësaj sëmundjeje në Shqipëri do të sillte të fshatarët 
mungesën e fuqisë tërheqëse”, shkruan më tej Samimi.

4) Revista “Ekonomia Kombëtare”, viti 1939.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021 129

Duke qenë se virusi nuk ekzistonte në Shqipëri, autoritetet lokale 
trego heshin shumë të vëmendshme për ecurinë e sëmundjes në Evropë dhe 
në shtetet e tjera kufitare, me qëllim parandalimin e rasteve të importuara. 
Infektimi nga “Afta epizootike” mund të bëhej vetëm nga Italia, Jugoslla-
via dhe Greqia. Rreziku nga ana e Italisë konsiderohej i vogël sepse vendet 
nuk lidheshin me kufij tokësorë dhe Shqipëria nuk importonte kafshë dhe 
produkte shtazore nga Italia. Me Italinë Shqipëria ishte vetëm eksportuese 
e prodhimeve.

Gjendja paraqitej krejt e ndryshme përsa i përket Jugosllavisë, pasi 
Shqipëria kishte një kufi të gjatë në veri dhe verilindje me të. Prefekturat 
e Shkodrës, Kukësit, Peshkopisë, Elbasanit dhe Korçës ishin fqinje me 
Jugosllavinë. Me caktimin e kufijve politikë, që nuk respektuan kufijtë 
etnikë të Shqipërisë, ishte krijuar edhe një situatë anormale. Një pjesë e 
fshatarëve në zonat kufitare i kishin tokat dhe kullotat e tyre në anën tjetër 
të kufirit në Jugosllavi e kështu lëvizja kufitare konsiderohej si favorizuese 
për sjelljen e virusit në Shqipëri.

Në vitin 1934 Shqipëria dhe Jugosllavia kishin nënshkruar traktatin e 
trafikut të kufizuar që parashikonte lehtësi për fshatarët e zonave kufitare, 
të cilët përmes një lejeje të posaçme 48-orëshe lejoheshin të shkonin në 
tokat e tyre për t’i punuar. Sipas këtij protokolli, fshatarët mund të merrnin 
me vete kafshët për t’i kullotur. Lëvizja në kufijtë e 5 prefekturave bëhej 
me 9 sektorë dhe jepte liri deri në 30 kilometra thellësi dhe banorët e qin-
dra fshatrave ishin në lëvizje e sipër. Kështu, pra, kuptohet se afrimi i së-
mundjes “Afta epizootika”  në kufirin shqiptar e vuri blegtorinë shqiptare 
në rrezik, atë të përhapjes në shkallë të gjerë, ndaj edhe qeveria u interesua 
për ecurinë e kësaj epidemie në Evropë dhe duke pasur një vëmendje të 
veçantë e të shtuar për Jugosllavinë.

Për të parën herë, ministri i Ekonomisë, Terenc Toçi, duke ndjerë rrezi-
kun, sidomos me përhapjen e kësaj sëmundjeje në Hungari dhe me afrimin 
e saj në Jugosllavi, më datën 29 janar 1938 u bëri një telegram qarqeve, që 
ishte apeli i parë zyrtar për të gjitha zyrat e veterinarisë të Mbretërisë Shqip-
tare, në të cilin kërkohej që të tregohej kujdes mbi këtë çështje dhe njëkohë-
sisht urdhëronte kontrollin e të gjithë dythundrakëve në zonat kufitare.

Nga hetimet rezultoi se Shqipëria ishte e pastër nga ‘Afta Epizootike’. 
Më datën 3 shkurt 1938, duke paraparë mundësinë e rrezikut, u bë edhe një 
qarkore tjetër në të gjitha prefekturat, bashkitë dhe doganat për rrezikun që 
kërcënonte blegtorinë e Evropës dhe kërkohej kujdes i shtuar e bashkëpun-
im me administratën civile.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2021130

“Sikurse shikohet nga këto dy apele zyrtare, ato kanë një datë më të 
vjetër se hyrja e Aftës epizootike në jugosllavi. Nga buletini zyrtar i botuar 
nga Ministria e Bujqësisë së Beogradit, rezulton se ‘Afta epizootike’ për 
herë të parë në jugosllavi ka hyrë në 14 nëntor të vitit 1938, ku kishte in-
fektuar fillimisht vetëm 11 ferma. Në këtë mënyrë, shërbimi veterinar, ashtu 
edhe administrata shqiptare ndoqën hap pas hapi zhvillimin e sëmundjes 
në shtetin fqinj dhe në kohë morën masa mbrojtëse. Deri në këtë kohë, me 
gjithë se sëmundja kishte rrethuar 5 prefekturat shqiptare që kishin ma-
rrëdhënie kufitare, prapë se prapë nuk ishte në gjendje që të futej dhe të 
infektonte blegtorinë shqiptare”, shkruan doktor Samimi.5)

5. Karantina, masat e tjera shtrënguese dhe pasojat në 
ekonomitë fshatare

Në zbatimin e masave të rrepta të karantinimit për bujqit e blegtorët 
nga veterinerët dhe ndihmësit e tyre si dhe nga xhandarmëria, sipas doktor 
Samimit, ka pasur shumë vuajtje.

“Fshatarët duke u mbyllur me muaj kur u pa e nevojshme, brenda 
karantinës sëbashku me bagëtitë e tyre, vetë vuanin për bukë dhe kafshët 
për ushqim. Gjithashtu edhe veterinerët bashkë me ndihmësit e tyre në 
raste nevoje u mbyllën nëpër fshatrat e infektuar dhe asnjëhere nuk dolën 
nga karantina nga arsyeja që të mos bëheshin vetë shkak i përhapjes së 
sëmundjes dhe të mos jepnin mundësinë e përhapjes së saj.

Disa nga personeli i shërbimit veterinar duke shëtitur në zonat e tyre 
në male me borë patën shumë aksidente. Një gardian veterinar në prefek-
turën e kukësit u gjend nga fshatarët i vdekur ndërsa shkonte nga njëri 
fshat në tjetrin për kontroll. Një infermier veterinar në mes të fortunës 
së borës humbi rrugën dhe kapërceu kufirin pa dashje kur u gjet nga au-
toritetet kufitare të jugosllavisë në rrezik vdekjeje.

Fshatarët e prefekturës së Peshkopisë në komunën Bllatë me qerret e 
tyre transportuan dru për zjarr pa shpërblim për të ndihmuar banorët e 
fshatit Blopçishtë që ishte infektuar nga sëmundja ‘Afta epizootica’ dhe që 
ishte rrethuar prej një karantine të rreptë e që kishte mbetur pa dru në mes 
të dimrit të madh. Tre nga të katërtat e personelit veterinar nga prefektura 
e Gjirokastrës, Vlorës, Beratit, Durrësit, Tiranës dhe  Elbasanit u dërguan 

5) Revista “Ekonomia Kombëtare”, viti 1939.
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në kufi dhe formuan një varg kontrolli shumë të fortë kundër kësaj sëmund-
jeje. 

Disa veterinerë me muaj jetuan në fshatra malore, me jetë shumë të 
ashpër dhe shumë primitive”, shkruan më tej doktor Samimi.6)

Mbyllja e kufijve. Meqenëse sëmundja u përhap pak nga pak në Ju-
gosllavi dhe vazhdoi një kohë të gjatë të zbriste nga veriu në jug, shërbimi 
veterinar shqiptar u detyrua bashkë me mbylljen e kufirit të ndalojë çdo lloj 
lëvizjeje njerëzish dhe kafshësh në Jugosllavi. Fillimisht u ndalua lëvizja 
e kafshëve dhe prodhimeve shtazore dhe kur u zgjerua shkalla e infek-
sionit, u ndalua edhe lëvizja e njerëzve dhe komunikacioni i përgjithshëm. 
Gjithashtu u ndalua edhe lëvizja e fshatarëve kufitarë. Nga ky ndalim i 
përgjithshëm i qarkullimit përjashtim bënin vetëm doktorët veterinarë, ma-
mitë dhe nëpunësit zyrtarë. Megjithëkëtë, lëvizja e këtyre teknikëve bëhej 
me kontroll dhe me leje të posaçme të dhënë nga Ministria e Ekonomisë.

Samimi tregon se në çdo hyrje të automjeteve e të mjeteve të tjera të 
transportit bëhej dezinfektimi me antiseptikë, si lëndë sode, lëng gëlqereje 
e kriolinë.

Në portat e kufirit ishte shtruar një shtrat i trashë gëlqereje dhe ishin 
vendosur edhe disa gropa me lëngje antiseptike me të cilat fshinin këmbët 
udhëtarët që lejoheshin të kalonin.

Refugjatët politikë ose rastet e jashtëzakonshme të pasagjereve që ka-
lonin kufirin detyroheshin të ndërronin rrobat, këpucët dhe çorapet në kufi 
dhe të vishnin të reja. Këto rroba dhe sende mbahehin në kufi dhe më vonë 
pas dezinfektimit i riktheheshin përsëri pronarit.

Në disa vende u ngritën çadra karantinë ku bëheshin dezinfektime me 
lëngje të ngrohta sode të lëndëve që ishin të domosdoshme që të hynin 
brenda kufirit shqiptar. Mbyllja përfundimtare e kufirit u bë pas një urdhri 
telegrafik të kryeministrisë, më 21 dhjetor 1938.

Ky urdhër përmbante këto 5 pika kryesore:
1- Ndalohej krejtësisht lëvizja e njerëzve, kafshëve dhe lëndëve buj-

qësore të zonave ku ndodhej ‘afta epizootike’ dhe anuloheshin dhe sekues-
troheshin të gjitha kartat e kufirit.

2- Ata që donin të shkonin në jugosllavi ishin të lirë, por nuk mund të 
ktheheshin pa mbaruar sëmundja.

6) Revista “Ekonomia Kombëtare”, viti 1939.
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3- Veterinerët shqiptarë autorizoheshin që të konsultonin me kolegët 
jugosllavë problemet teknike.

4- kur ‘afta’ ishte larg, për veçimin e rrezikut mbyllej kufiri vetëm për 
kafshët dhe prodhimet shtazore. Njerëzit mund të lëviznin, por duhet të 
kalojnë në një dezinfektim në kufi.

5- I gjithë personeli veterinar administrativ dhe xhandarmëria ishin të 
ngarkuar që të lajmëronin ministrin me telegram apo me telefon në rast se 
kishin dyshimin më të vogël.

Prefektët, sipas këtij urdhri, hynin në lidhje me kryetarin e grupit vete-
rinar dhe caktonin edhe një herë detajet e masave që duheshin marrë në atë 
vend. Në fillim u mbyll kufiri i prefekturës së Kukësit, pastaj i Shkodrës e 
Peshkopisë dhe në fund i prefekturës së Korçës.

“këto masa të rënda krijuan mjaft vështirësi. Udhëtarët ankoheshin, 
tregtarët protestonin dhefshatarët e zonave kufitare dëmtoheshin. Qeveria 
shqiptare duke marrë parasysh rrezikun e përbashkët, dëmtimin e ekspor-
timit blegtoral dhe sidomos të përhapjes së kësaj epidemie të tmerrshme 
në Shqipëri, nuk u tërhoq dhe nuk i zbuti masat dhe nuk u shmang as nga 
ndihmat që ishin të domosdoshme në disa raste. Në jugë dhe në zonën 
bregdetare masat nuk u ndërmorën. Vetëm në Portin e Durrësit u morën 
disa masa të lehta dezinfektimi të pasagjerëve që dilnin nga anijet duke 
qenë se në Itali sëmundja ishte përhapur në 55 prefektura dhe kishte mbë-
rritur deri në Bari”, shkruan Samimi.7)

Për të dëshmuar rreptësinë me të cilën zbatoheshin masat, dokto-
ri i njohur jep rastin e një importi të kafshëve nga Italia dhe protokollin 
shëndetësor që u ndoq në këtë rast. Ai përmend një kontratë që Instituti 
Zooteknik i Xhafzotajt kishte për të blerë në Foggia të Italisë 8 gomarë 
damazi. Në fakt, në Foggia nuk ishin konstatuar raste të sëmundjes, por 
gjithsesi kafshët u dezinfektuan nga jashtë, ndërsa kabinat me të cilat u 
transportuan u pastruar dhe kafshët u mbajtën 10 ditë në karantinë para se 
të nxirreshin për qëllimin e caktuar.

Për zbatimin e masave për një periudhë 6-7 mujore u mobilizuan dhe 
bashkëpunuan të gjitha autoritetet, si rojat kufitare, xhandarmëria, doganat 
dhe administrata lokale. 

Formimi i vargut të kontrollit në kufi. Kur u afrua në prefekturën 
e Kukësit epidemia, Ministria e Ekonomisë Kombëtare me një urdhër 

7) Revista “Ekonomia Kombëtare”, viti 1939.
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telegrafik tërhoqi shumicën e nëpunësve veterinarë nga Shqipëria e Mesme 
dhe ajo Jugore duke i transferuar në verilindje. Kështu, në prefekturën e 
Gjirokastrës, Vlorës, Beratit, Durrësit, Tiranës dhe Elbasanit, që ishin larg 
rrezikut mbeti shumë pak personel dhe u shtua në verilindje.

Çdo tekniku iu caktua një zonë përkatëse për monitorim, ku përf-
shiheshin nga 3-10 fshatra. Tekniku kishte detyrë që të kontrollonte në 
mënyrë të vazhdueshme edhe të gjithë dythundrakët dhe t’u shpjegonte 
fshatarëve rrezikun e epidemisë. Çdo 24 orë ai duhej të bënte një raport që 
më pas i përcillej ministrisë.

Në këtë mënyrë, të gjitha kafshët që ishin në kufirin në verilindje të 
vendit kontrolloheshin rregullisht nga teknikët veterinarë. Në çdo prefek-
turë ishte krijuar një grup i posaçëm “lufte” që drejtohej nga një kryetar.

Zona e Parë ishte në Shkodër, e drejtuar nga doktor Masar Dervishi, 
shefi i veterinarisë, i diplomuar në Vjenë.

Zona e dytë ishte në Kukës, ku grupi kryesohej nga doktor Anton Kiçi, 
specialist sanitar veterinar, i diplomuar në Piza dhe Bolonjë.

Zona e tretë përfshinte Peshkopinë dhe drejtohej nga doktor Nuri 
Dino, veteriner i qarkut të Durrësit, i diplomuar në Torino.

Zona e katërt ishte në Korçë dhe drejtohej nga doktor Xhavit Arifi, 
veterineri i asaj prefekture, i diplomuar në Tuluzë të Francës.

Formimi i zonave neutrale në kufi. Një nga shqetësimet kryesore 
ishte përhapja e virusit përmes kontrabandës në zonat kufitare. Ndaj në 
kufi u krijuan ato që u emërtuan si zona neutrale. Të gjitha kafshët, sido-
mos dythundrakët u detyruan që të largohen 1-3 kilometra brenda kufirit. 
Në këtë mënyrë formoheshin zonat neutrale pa asnjë kafshë në kufi. Kjo 
ishte një masë e rëndë duke qenë se kafshët e larguara nuk gjenin ushqim 
apo stalla ku të vendoseshin. Këto masa u zbatuan më tepër në zonën e 
Shkodrës, Peshkopisë e Korçës, por duke qenë se ishin të rënda, nuk u 
zbatuan për shumë kohë.

Formimi i Këshillit të Posaçëm. Në Ministrinë e Ekonomisë Kom-
bëtare u ngrit një Këshill Teknik i Posaçëm i përbërë nga drejtori i veter-
inarisë, drejtori i laboratorit Bakteriologjik, drejtori i Institutit Zooteknik, 
nga veterineri i thertores së Tiranës dhe me disa anëtarë të tjerë. Këshilli 
kishte për detyrëstudimin e gjendjes së epidemisë në Evropë e në Shqipëri, 
përcaktimin e planit të masave të ndryshme dhe të merrte dijeni për meto-
dat e reja të luftimit të sëmundjes. Ky këshill bëri 5 mbledhje, disa herë në 
kryesimin e zëvendësministrit Said Toptani. Më 30 dhjetor 1938, Këshilli 
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vendosi aplikimin e metodës “stamping out” (vulosje) në rastin e parë të 
shfaqjes së sëmundjes. U vendos gjithashtu për metodat e reja profilaktike 
me vaksinën Voderman dhe u vendos aplikimi i 100 mijë dozave në kaf-
shët e zonave kufitare në mënyrë që të formohej një zonë imune. Por me 
gjithë përpjekjet e ndërmjetësimit nga legata shqiptare e Berlinit, nuk u 
mundësua sigurimi i këtyre vaksinave. 

Ndihma e qeverisë. Gjatë periudhës së karantinës qeveria u angazhua 
për të furnizuar me ushqime banorët e zonave të bllokuara. Megjithatë, jo 
pak probleme u hasën në Peshkopi e Kukës, ku jo në pak raste, veç kaf-
shëve edhe banorët mbetën pa ushqim. Ndaj sapo u konstatua një rënie e 
lehtë e fluksit të epidemisë, nisën të liroheshin masat shtrënguese, u lejuan 
të kalojnë dy herë në javë kamionët shqiptarë për në Jugosllavi.

6. Masat propagandistike dhe teknike në luftën kundër ‘Aftës 
Epizootike’

Me fillimin e luftës kundër epidemisë u shfaq nevoja që të sqarohej 
opinioni publik. Fillimisht u publikuan fletushka të ilustruara që u shpërn-
danë në të gjitha fshatrat kufitare. Në gazetat “Drita”, “Shtypi”, “Korça”, 
“Jeta e re” dhe në revistat “Ekonomiakombëtare” e “Java” u publikuan ar-
tikuj dhe informacione për sqarimin e popullatës dhe u kërkua bashkëpun-
imi i ngushtë i saj. Po ashtu u mbajtën konferenca në Radion e Tiranës për 
informimin e publikut. Doktorët veterinarë dhe teknikët vartës në fshatra 
të ndryshme mbajtën konferenca praktike dhe dhanë këshillat e duhura për 
fshatarët. Në këtë mënyrë u vu në dijeni e gjithë popullata dhe u përgatit 
për mbrojtje e për luftimin e epidemisë.

“Rasti i parë”. Më 2 dhjetor 1938 Ministria e Ekonomisë u lajmërua 
telegrafikisht nga zyra lokale mbi një rast të dyshuar të ‘Aftës Epizootike’ 
në fshatin Pobreg në Kukës. Ky rast, meqenëse ishte i pari dhe para qiste 
rëndësi të jashtëzakoshme për blegtorinë shqiptare solli mobilizimin e 
menjëhershëm të autoriteteve më të larta shtetërore dhe atje shkuan zyr-
tarët më të lartë, përfshirë zëvendësministrin dhe drejtorët e veterinarisë 
dhe zooteknikës. Pasi u vërtetua i quajturi ‘rasti i parë’ i importuar nga 
Jugosllavia, u morën menjëherë masat dhe u aplikua metoda e asgjësimit 
të menjëhershëm. Në këtë mënyrë u therën dhe u groposën 85 krerë gje-
dhë të sëmurë e të dyshimtë. Në mbështetje të vendimit të datës 26 nëntor 
1938 të Këshillit Ministror, fshatarët pronarë të kafshëve të asgjësuara u 
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shpërblyen sipas ligjit në fuqi. Fshati Pobreg u rrethua me tre kordonë 
force teknike dhe xhandarmërie që të mos dilte e as të mos hynte askush 
në zonën e infektuar. Po ashtu, u pezullua përdorimi i kartave të kufirit dhe 
u ndalua rreptësisht çdo lëvizje për Portat e Morinës, Qafë-Prushit (Letaj).

Një doktor veterinar, tre ndihmësa dhe 25 xhandarë qëndruan vazh-
dimisht në Pobreg. Sipas kontrollit teknik dhe termik, u konstatua se së-
mundja Afta u zhduk brenda 15 ditëve. Megjithëkëtë, fshati vijoi të qën-
drojë për një kohë të gjatë në karantinë, deri në shkurt 1939.

Më 7 janar 1939, ‘Afta Epizootike’ u konstatua edhe një herë në 
prefekturën e Kukësit, në fshatin Lulzim apo Borje siç njihej ndryshe, 
pranë zonës kufitare.Në këtë vatër të dytë numri i kafshëve ishte mjaft i 
madh dhe sëmundja paraqitej në formë të lehtë, ndaj nuk u therën kafshët 
e sëmura apo të dyshimta, por u aplikuan rreptësisht masat sanitare karan-
tinë dhe dezinfektim. Edhe në këtë fshat, me masat e marra, sëmundja u 
zhduk dhe më 14 shkurt 1939 u urdhërua heqja e karantinës.

Sikurse shihet, shkruan doktor Samimi, koha e karantinës u zgjat më 
tepër se normat ndërkombëtare 15-ditore për shkak se dëshirohej më-
njanimi i çdo rreziku eventual.

Qarkkomanda e vendit në bashkëpunim me teknikun veterinar në 
prefekturën e Peshkopisë njoftuan telegrafikisht më 5 janar 1939 hyrjen 
e sëmundjes në fshatin Kllopçishtë, sërish në zonën kufitare. Ardhja e 
sëmundjes në këtë rast ishte bërë përmes një qeni i cili kishte rrëmbyer 
mishin e një kafshe të ngordhur në Jugosllavi.

Edhe këtë herë u zbatuan masa administrative, si ndalimi i lëvizjes së 
njerëzve dhe kafshëve, ashtu sikurse edhe i prodhimeve bujqësore. Po ash-
tu u bë dezinfektimi përkatës. Për shkak të vështirësive në lëvizje kjo zonë 
u përball me probleme në furnizimin me ushqime për njerëzit dhe kafshët 
gjatë periudhës së karantinës. Karantina u hoq më datë 6 të muajit pasues.

Faza e parë e mbrojtjes nga kjo sëmundje zgjati 14 muaj. Doktor 
Samimi evidenton në fund të artikullit të tij se faza e dytë paraqitej më e 
vështirë. Megjithatë, masat e marra në këtë periudhë duhet thënë se frenuan 
përhapjen e sëmundjes dhe e vendosën atë në kontroll. Në vitet e mëvon-
shme kjo sëmundje ka qenë prezente në vendin tonë, por jo në përmasa të 
mëdha sa të dëmtojë ekonomikë blegtorale të vendit.
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7. Pandemia e Gripit të Hong-Kongut në Shqipëri më 1970 
Gripi i Hong Kongut ishte një pandemi që shpërtheu në mbarë botën 

në vitin 1968 dhe 1969 dhe u shtri edhe në vitin 1970. Vlerësohet se nga 
ky shpërthim humbën jetën 1 – 4 milionë persona në mbarë botën. Rreth 
4 muaj pasi kishte shpërthyer gripi, mikrobiologu amerikan Maurice Hi-
lleman dhe skuadra e tij krijuan vaksinën dhe u prodhuan më shumë se 
9 milionë doza. Virusi H3N2 u rikthye në sezonin dimëror 1969 –1970 
dhe rezultoi me një valë të dytë më vdekjeprurëse për Evropën, Japoninë 
e Australinë. Ky virus qarkullon ende në ditët e sotme në formën e gripit 
sezonal. Simptomat e gripit zakonisht zgjasnin 4-5 ditë e në disa raste deri 
në 2 javë.

Shqipëria ndodhej në atmosferën festive të Vitit të Ri 1970, kur kon-
firmoi rastet e para të hyrjes të Gripit të Hong-Kongut në disa qytete të 
Shqipërisë. Më 29 dhjetor 1969, ministri i Shëndetësisë doktor Ciril Posto-
li i dërgon shkresë zyrtare zv/kryeministrit Adil Çarcani duke konfirmuar 
hyrjen zyrtare të virusit të gripit të emërtuar A2 Hong-Kong në Shqipëri 
68.8)

Instituti i Higjienës dhe Epidemiologjisë kishte konfirmuar dy perso-
na të sëmurë me grip që kishin pasur kontakte me një person të sëmurë 
të ardhur nga Jugosllavia. Më pas u konstatuan 3 raste në Tiranë, të cilët 
kishin infektuar 31 persona të tjerë. Në Vlorë një person kishte infektuar 11 
pjesëtarë të familjes e fisit, ndërsa në Durrës ishin konfirmuar pozitivë me 
virus disa marinarë në 3 anije shqiptare që kishin ardhur nga portet e huaja.

“Të dhënat laboratorike dhe epidemiologjike të përmendura më lart 
flasin për atë që gripi i shkaktuar nga virusi A2 hong-kong 68 është futur 
në vendin tonë”, shkruhej në shkresë. Kjo shkresë iu dërgua për dijeni edhe 
ministrit të Brendshëm e si rrjedhojë periudha e festës karakterizohet nga 
një sërë lëvizjesh mobilizuese të strukturave shëndetësore shqiptare, që 
ende nuk e dinin se me çfarë do të përballeshin brenda pak ditësh.

Në pak ditë gripi nis të marrë përmasa kolosale. Në një radiogram të 
datës 5 janar 1970 drejtuar komiteteve ekzekutive të rretheve dhe struk-
turave shëndetësore, Këshilli i Ministrave konfirmon zyrtarisht se vendi 
ndodhet përballë një epidemie gripi dhe se për të përballuar një gjendje të 
tillë të gjitha poliklinikat duhej të kishin në dispozicion mjetet e transportit 

8) Shkresë informative e ministrit të Shëndetësisë Ciril Postoli drejtuar zv/kryeministrit Adil 
Çarçani, Tiranë, 29/XII/1969.
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me qëllim që mjekët të ofronin shërbimin në banesë për të sëmurët.
Më 9 janar të vitit 1970, Drejtoria e Higjienës dhe Epidemiologjisë 

konfirmoi se në Shqipëri ishin zyrtarisht 47 mijë e 982 raste me grip.
Brenda pak ditësh, në janarin e vitit 1970 epidemia e gripit u shtri në 

të gjithë Shqipërinë, duke e bërë të pamundur mbajtjen nën kontroll të 
infektimeve, por vetëm menaxhimin e situatës përmes ofrimit të trajtimit 
mjekësor.

Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë drejtuar kryeministrit Meh-
met Shehu evidentohet se numri i infektimeve kishte shkuar në 342 mijë 
e 128 raste.9)

“Epidemia e gripit është shtrirë në të gjithë rrethet e Republikës duke 
arritur me datë 25 janar 1970 shifrën prej 342 mijë e 128 raste ose 16.5% 
të popullatës. Në të gjitha rrethet janë marrë analiza për të përcaktuar 
shkaktarin e epidemisë.

Në 18 analiza të marruna në rrethet Tiranë, Vlorë, Fier, Shkodër është 
përcaktuar virusi i gripit të tipit A2 hong kong 68. Në rrethet ku epidemia 
ka filluar më shpejt, ajo ka filluar të bjerë si në Tiranë, Vlorë, Gjirokastër, 
Berat, Fier, Lushnjë, Sarandë, Shkodër, Tepelenë etj. Tani gripi ka hyrë në 
fshat. Rrethet në të cilat epidemia ka patur një intensitet më të lartë janë 
Tepelena, ku u sëmurën nga gripi 57% e popullatës, Gjirokastra 27.8%, Ti-
rana 24,4%, Vlora 21.9%, kruja 22.1%, Skrapari 20.9%, Durrësi 18.7%, 
Berati 17.6%. kryesisht janë prekur moshat mbi 15 vjeç me 65% të ras-
teve. Sëmundja në vetvete është paraqitur me format e mesme e në shumë 
raste në forma të rënda. Të sëmurët me grip të thjeshtë i fitojnë aftësitë për 
punë pas 5-7 ditësh, ndërsa ata me komplikacione pas 3-4 javësh.

Vdekjet, sipas të dhënave operative që nga fillimi i epidemisë kanë 
arri tur në 355 ose 0.1% në raport me morbozitetin; prej tyre 79 kanë 
ndodhur në fëmijë të moshës 0-1 vjeç dhe 206 në moshën mbi 60-vjeç”, 
evidentohet në shkresën e ministrit të Shëndetësisë.

Për përballimin e epidemisë së gripit iu kushtua një vëmendje e veçantë 
propagandës shëndetësore përmes fletëpalosjeve informuese, pllakateve, 
shtypit e radiotelevizionit. Në periudhën 14-22 janar, në 11 rrethe të vendit 
u dërguan edhe 170 studentë të Fakultetit të Mjekësisë për të përballuar 
volumin e madh të punës.

9) Shkresë, “Informacion për dinamikën e epidemisë së gripit”, drejtuar kryeministrit Mehmet 
Shehu nga ministri i Shëndetësisë Ciril Postoli, Tiranë, 27/I/1970.
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Në funksion të kësaj beteje mjekësore, 2 mijë e 335 nxënës u vunë në 
shërbim të epidemisë. Krahas mobilizimit të stafeve mjekësore dhe struk-
turave të tjera shtetërore, spitalet e vendit boshatisën reparte të ndryshme 
si kirurgjia, patologjia, sëmundjeve të lëkurës etj., në funksion të shtrimit, 
kryesisht të fëmijëve 0-1 vjeç.

Epidemia e gripit nisi të marrë një kthesë të fortë në fundin e janarit 
të vitit 1970. Ndryshe nga më parë, që ishte përhapur kryesisht në qytete, 
tashmë gripi po shtrihej edhe në fshatrat e vendit. Shqetësimi që shprehet 
nga Ministria e Shëndetësisë është mungesa e të dhënave statistikore që 
nuk janë të plota.

Po ashtu, një problematikë tjetër është se shumë poliklinika nuk kishin 
marrë mjetet e transportit nga ndërmarrjet e tjera, sikurse parashikohej në 
plan, e në disa raste ishin konstatuar fshatarë të sëmurë që shkonin në poli-
klinika në gjendje të rënduar me mjete si karroca e kafshë.

Ministria e Shëndetësisë kërkonte që të prekej rezerva shtetërore e 
barnave. Nevojat ishin për 5 mijë kilogramë aspirina, 1 milionë flakonë 
penicilinë, 500 kilogramë tetraciklinë e deri edhe 50 kilogramë opium.

Menjëherë pas kësaj shkrese kryeministri njofton pezullimin e të 
gjitha aksioneve masive, si masë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme 
të gripit.10) Fillimi i muajit shkurt shënon një rritje të mëtejshme të ras-
teve të konfirmuara me Gripin e Hong Kongut. Më 6 shkurt 1970, numri 
i për gjithshëm i rasteve arriti në 491 mijë e 985 raste, duke prekur kështu 
23.7% të popullatës.

Në shkresën drejtuar zëvendësKryeministrit Adil Çarçani, ministri i 
Shëndetësisë shpreh disa shqetësime. E ndër to është refuzimi i fshatarëve 
për të marrë barnat në formën e kokrrave. “Gjatë kontrolleve të kryera 
në gjithë rrethet e vendit për këtë periudhë, kemi vërejtur se fshatarët në 
përgjithësi nuk i vlerësojnë barnat e dhëna nga personeli mjekësor duke i 
konsideruar si pa vlerë në qoftë se këto nuk janë injeksione”, evidentohet 
në shkresë.

Më 16 maj epidemia u konsiderua e mundur dhe me këtë rast mjekët u 
përshëndetën nga kryeministri i kohës Mehmet Shehu përmes një letre që 
mban datën 16 maj 1970.11)

10) Njoftim Komiteteve Ekzekutive të K.P.P të rretheve, kryeministri Mehmet Shehu, Tiranë, 30 
janar 1970.

11) Letër e kryetarit të Këshillit të Ministrave Mehmet Shehu drejtuar punonjësve të shëndetësisë, 
Tiranë, 16.05.1970.
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TË DHËNA PËR PANDEMINË E 
KORONAVIRUSIT COVID-19 NË 221 VENDE 

DHE TERRITORE NË BOTË:

S T A T I S T I K Ë

Infektimet, vdekjet, shërimet, rastet aktive, rastet kritike, rastet për1 
milion banorë, vdekje për 1 milion banorë, teste gjithsej dhe për 1 milion 

banorë
Renditja është bërë sipas numrit të rasteve me COVID-191)

Data 22 prill 2021

1) https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Deri në këtë datë në botë janë regjistruar 145,171,939 raste me 
COVID-19; kanë vdekur 3,080,445, 2.1%, janë shëruar 123,474,385 ose 
85%, raste aktive 18,896,322, 13%  në gjendje kritike; 109,814, raste për 1 
milion banorë 18.624, vdekje për 1 milion banorë 395.2
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Nr. Vendet Raste
gjithsej

Vdekje 
gjithsej

Të shëruar
gjithsej

Raste
aktive

Raste
kritike

Raste për
1 mln

banorë

Vdekje 
për 1
mln 

banorë

Teste
gjithsej

Teste
për 1 mln 

banorë

World 145,171,939 3,080,445 123,474,385 18,617,109 109,814 18,624 395.2
1 SHBA 32,652,160 583,987 25,222,023 6,846,150 9,964 98,183 1,756 435,080,424 1,308,261
2 India 16,257,309 186,928 13,641,606 2,428,775 8,944 11,688 134 272,705,103 196,064
3 Brazili 14,122,795 381,687 12,646,132 1,094,976 8,318 66,064 1,785 28,600,000 133,786
4 Franca 5,408,606 102,164 4,243,176 1,063,266 5,981 82,713 1,562 73,468,365 1,123,544
5 Rusia 4,736,121 107,103 4,361,807 267,211 2,300 32,443 734 126,800,000 868,583
6 Turqia 4,501,382 37,329 3,909,935 554,118 3,463 52,915 439 45,040,704 529,469
7 Britania 4,398,431 127,345 4,171,798 99,288 276 64,519 1,868 146,043,397 2,142,250
8 Italia 3,920,945 118,357 3,330,392 472,196 3,021 64,927 1,960 56,250,055 931,444
9 Spanja 3,456,886 77,496 3,156,955 222,435 2,283 73,913 1,657 44,374,223 948,788

10 Gjermania 3,238,054 81,693 2,845,300 311,061 5,049 38,548 973 54,061,332 643,590
11 Argjentina 2,769,552 60,083 2,424,675 284,794 4,492 60,831 1,320 10,421,935 228,908
12 Polonia 2,731,256 64,168 2,380,787 286,301 3,229 72,230 1,697 13,767,550 364,094
13 Kolumbia 2,701,313 69,596 2,521,944 109,773 5,306 52,638 1,356 14,052,886 273,837
14 Irani 2,335,905 68,366 1,837,590 429,949 5,038 27,528 806 14,854,140 175,052
15 Meksika 2,315,811 213,597 1,839,381 262,833 4,798 17,811 1,643 6,463,391 49,711
16 Ukraina 1,990,353 41,266 1,533,303 415,784 177 45,733 948 9,089,301 208,846
17 Peruja 1,726,806 58,261 1,653,411 15,134 2,628 51,794 1,747 10,582,462 317,409
18 Indonezia 1,626,812 44,172 1,481,449 101,191 5,898 160 14,111,521 51,157
19 Rep.Çeke 1,612,832 28,787 1,520,263 63,782 862 150,381 2,684 16,478,838 1,536,491

20 Afrika e 
Jugut 1,571,348 53,995 1,496,756 20,597 546 26,229 901 10,447,673 174,393

21 Holanda 1,435,854 17,002 1,196,384 222,468 828 83,648 990 11,781,337 686,342
22 Kanadaja 1,152,698 23,811 1,044,244 84,643 1,312 30,328 626 30,274,366 796,525
23 Kili 1,148,320 25,532 1,081,117 41,671 3,375 59,659 1,326 12,574,563 653,290
24 Rumania 1,039,998 26,943 959,126 53,929 1,405 54,353 1,408 8,022,449 419,276
25 Iraku 1,010,304 15,128 884,181 110,995 525 24,675 369 8,989,021 219,545
26 Filipinet 971,049 16,370 846,691 107,988 750 8,768 148 11,352,726 102,507
27 Belgjika 960,169 23,867 815,404 120,898 926 82,558 2,052 12,107,176 1,041,011
28 Suedia 932,076 13,882 752,021 166,173 403 91,831 1,368 8,151,774 803,138
29 Izraeli 837,807 6,346 829,424 2,037 161 91,090 690 14,014,683 1,523,734
30 Portugalia 832,891 16,956 791,171 24,764 104 81,875 1,667 9,958,289 978,920
31 Pakistani 778,238 16,698 676,605 84,935 4,593 3,469 74 11,377,423 50,719
32 Hungaria 760,967 26,001 469,592 265,374 876 78,934 2,697 5,205,923 540,002
33 Bangladeshi 736,074 10,781 642,449 82,844 4,434 65 5,277,112 31,788
34 Jordania 697,487 8,474 658,287 30,726 729 67,819 824 6,564,997 638,340
35 Serbia 673,520 6,130 608,270 59,120 219 77,336 704 3,741,146 429,574
36 Zvicra 644,396 10,555 575,624 58,217 248 74,022 1,212 6,692,508 768,768
37 Austria 602,494 10,026 565,513 26,955 527 66,591 1,108 29,905,570 3,305,311
38 Japonia 546,425 9,764 491,661 45,000 805 4,331 77 11,177,177 88,592
39 Libani 516,600 7,057 437,808 71,735 717 75,962 1,038 3,870,650 569,148
40 Maroku 507,938 8,976 493,873 5,089 221 13,632 241 6,195,702 166,275
41 UAEi 504,872 1,565 486,920 16,387 50,556 157 42,496,398 4,255,471

42 Arabia 
Saudite 409,093 6,869 392,448 9,776 1,182 11,606 195 16,414,039 465,668

43 Bullgaria 392,913 15,618 318,208 59,087 786 56,893 2,261 2,405,956 348,377
44 Malajzia 384,688 1,407 361,267 22,014 248 11,765 43 8,849,606 270,641
45 Sllovakia 378,150 11,357 255,300 111,493 387 69,236 2,079 2,527,366 462,737
46 Ekuadori 365,393 17,965 309,541 37,887 636 20,461 1,006 1,244,265 69,676
47 Panamaja 361,678 6,196 351,582 3,900 105 82,779 1,418 2,321,435 531,319
48 Bjellorusia 348,486 2,463 338,927 7,096 36,889 261 5,723,427 605,858
49 Greqia 326,395 9,788 284,050 32,557 822 31,439 943 7,692,455 740,944
50 Kroacia 316,308 6,738 293,454 16,116 226 77,435 1,650 1,734,234 424,555
51 Azerbajxhani 305,933 4,235 269,965 31,733 29,956 415 3,141,335 307,594
52 Gjeorgjia 300,264 3,981 283,557 12,726 75,387 999 3,974,715 997,922
53 Kazakistani 297,839 3,483 254,971 39,385 221 15,711 184 9,709,890 512,207
54 Tunizia 294,138 10,063 244,517 39,558 498 24,680 844 1,257,117 105,481
55 Bolivia 293,061 12,731 241,563 38,767 71 24,834 1,079 1,082,188 91,705
56 Nepali 292,152 3,117 276,345 12,690 9,885 105 2,379,402 80,504
57 Palestina 287,680 3,115 256,559 28,006 153 55,364 599 1,698,129 326,805
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2) Emiratet e Bashkuara Arabe

58 Rep.Dominik
ane 262,935 3,441 220,159 39,335 183 24,045 315 1,381,990 126,379

59 Kuvajti 261,307 1,482 244,410 15,415 233 60,471 343 2,246,134 519,794
60 Paraguai 257,706 5,561 211,739 40,406 508 35,778 772 1,039,557 144,326
61 Moldavia 248,009 5,668 235,054 7,287 242 61,596 1,408 955,644 237,344
62 Etiopia 246,484 3,474 183,932 59,078 1,059 2,102 30 2,521,604 21,509
63 Danimarka 245,761 2,467 233,614 9,680 44 42,310 425 33,781,913 5,815,823
64 Irlanda 245,310 4,866 226,628 13,816 48 49,239 977 4,351,054 873,344
65 Lituania 237,950 3,818 215,031 19,101 201 88,406 1,419 2,671,655 992,609
66 Sllovenia 234,811 4,187 219,232 11,392 154 112,935 2,014 1,144,379 550,402
67 Kosta Rika 233,498 3,115 199,379 31,004 284 45,503 607 919,324 179,153
68 Egjipti 218,902 12,866 164,803 41,233 90 2,107 124 2,677,262 25,773
69 Guatemala 216,329 7,309 193,313 15,707 5 11,899 402 1,187,042 65,291
70 Armenia 211,399 3,969 191,158 16,272 71,233 1,337 951,500 320,618
71 Hondurasi 203,359 4,981 77,020 121,358 546 20,273 497 567,813 56,607
72 Katari 199,980 407 177,164 22,409 449 71,223 145 1,862,459 663,315

73 Bosnja dhe 
Hercegovina 194,371 8,164 152,007 34,200 59,544 2,501 884,114 270,840

74 Venezuela 186,745 1,965 169,685 15,095 293 6,582 69 3,359,014 118,396
75 Omani 185,278 1,942 165,051 18,285 266 35,560 373 1,550,000 297,488
76 Libia 174,216 2,936 159,630 11,650 25,081 423 940,305 135,369
77 Uruguaji 172,601 2,083 142,549 27,969 523 49,549 598 1,675,577 481,015
78 Bahreini 168,201 614 156,981 10,606 97 96,192 351 3,967,761 2,269,107
79 Nigeria 164,488 2,061 154,441 7,986 11 782 10 1,870,915 8,900
80 Kenia 154,392 2,560 105,367 46,465 226 2,822 47 1,624,663 29,692

81 Maqedonia e 
Veriut 149,221 4,595 126,234 18,392 124 71,627 2,206 700,728 336,354

82 Mianmari 142,674 3,206 131,914 7,554 2,608 59 2,561,910 46,833
83 Shqipëria 130,114 2,364 103,582 24,168 18 45,253 822 613,386 213,332
84 Algjeria 120,363 3,181 83,900 33,282 19 2,706 72 230,861 5,190
85 Estonia 119,218 1,120 105,471 12,627 58 89,823 844 1,249,765 941,617

86 Koreja e 
Jugut 116,661 1,808 106,459 8,394 125 2,274 35 8,537,505 166,408

87 Letonia 113,561 2,088 103,230 8,243 78 60,749 1,117 2,180,142 1,166,265
88 Norvegjia 109,408 735 88,952 19,721 42 20,055 135 5,009,274 918,238
89 Sri Lanka 98,722 634 93,884 4,204 4,595 30 2,374,627 110,522
90 Kuba 97,967 559 92,050 5,358 70 8,654 49 3,450,918 304,823
91 Mali i Zi 96,187 1,451 91,905 2,831 69 153,132 2,310 365,576 582,007
92 Kirgistani 93,006 1,566 87,554 3,886 25 14,070 237 950,899 143,848
93 Gana 91,928 777 89,729 1,422 9 2,910 25 1,055,797 33,420
94 Zambia 91,189 1,240 89,117 832 44 4,852 66 1,365,448 72,652
95 Kina 90,547 4,636 85,608 303 5 63 3 160,000,000 111,163
96 Uzbekistani 87,935 640 85,007 2,288 23 2,597 19 1,377,915 40,697
97 Finlanda 85,077 902 46,000 38,175 37 15,336 163 4,337,925 781,939
98 Mozambiku 69,523 805 62,394 6,324 43 2,176 25 508,573 15,916
99 El Salvadori 68,007 2,089 64,074 1,844 59 10,442 321 894,988 137,425

100 Luksemburgu 65,813 790 61,936 3,087 30 103,784 1,246 2,598,881 4,098,296
101 Kameruni 64,809 939 57,821 6,049 385 2,394 35 1,257,949 46,464
102 Singapori 60,904 30 60,576 298 1 10,345 5 9,278,789 1,576,062
103 Qiproja 58,865 295 39,061 19,509 71 48,471 243 4,508,669 3,712,596
104 Afganistani 58,542 2,565 52,348 3,629 1,124 1,477 65 390,541 9,855
105 Tajlanda 48,113 117 29,848 18,148 1 688 2 8,124,896 116,168
106 Namibia 47,172 616 45,136 1,420 37 18,300 239 376,317 145,987

107 Bregu i 
Fildishtë 45,697 277 45,227 193 1,699 10 573,182 21,308

108 Botsvana 44,702 684 39,733 4,285 1 18,707 286 976,728 408,740
109 Xhamajka 44,337 744 20,070 23,523 29 14,920 250 318,544 107,197
110 Uganda 41,475 341 40,898 236 24 884 7 996,140 21,244
111 Senegali 39,975 1,097 38,719 159 9 2,338 64 469,269 27,449
112 Zimbabve 37,980 1,555 35,065 1,360 12 2,526 103 404,405 26,895
113 Madagaskari 34,069 579 27,152 6,338 336 1,206 20 172,240 6,095
114 Malavi 33,989 1,145 31,864 980 15 1,741 59 228,966 11,727
115 Sudani 32,695 2,300 26,411 3,984 732 51 232,965 5,216
116 Malta 30,096 411 29,166 519 68,015 929 853,286 1,928,374
117 Australia 29,588 910 26,458 2,220 1,150 35 16,481,110 640,358
118 DRCii 29,350 752 26,135 2,463 320 8 145,994 1,592
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119 Maldives 27,084 71 24,065 2,948 90 49,408 130 698,905 1,274,986
120 Mongolia 26,692 61 13,772 12,859 88 8,038 18 2,606,797 785,041
121 Angola 24,883 570 22,882 1,431 24 739 17 449,666 13,351
122 Ruanda 24,262 328 22,649 1,285 6 1,837 25 1,273,629 96,425
123 Gaboni 22,228 136 18,908 3,184 28 9,802 60 703,735 310,332
124 Guinea 21,745 139 19,080 2,526 24 1,621 10 423,364 31,554
125 Siria 21,584 1,483 15,216 4,885 1,210 83 103,566 5,805
126 Kabo Verde 21,500 199 18,689 2,612 23 38,336 355 142,081 253,338
127 Majote 19,849 169 2,964 16,716 7 71,381 608 165,683 595,828
128 Réunion 19,343 141 17,653 1,549 36 21,482 157 100,098 111,165

129 Polinezia
Frënge 18,722 141 4,842 13,739 4 66,340 500 26,355 93,387

130 Guajana 
Frënge 18,545 96 9,995 8,454 12 60,831 315 205,111 672,804

131 Esvatini 18,423 671 17,721 31 3 15,749 574 179,840 153,734
132 Mauritania 18,175 454 17,540 181 14 3,829 96 224,477 47,286
133 Guadelupa 13,669 185 2,242 11,242 23 34,157 462 171,662 428,963
134 Somalia 13,459 689 5,593 7,177 828 42 107,545 6,619
135 Mali 13,420 456 7,732 5,232 648 22 248,587 12,000
136 Taxhikistani 13,308 90 13,218 0 1,371 9
137 Burkina Faso 13,167 155 12,812 200 616 7 177,733 8,321
138 Haiti 12,944 251 11,945 748 1,124 22 60,085 5,218
139 Andora 12,942 123 12,375 444 25 167,285 1,590 193,595 2,502,359
140 Togo 12,657 121 10,431 2,105 1,501 14 302,679 35,889
141 Belize 12,585 318 12,164 103 1 31,197 788 112,281 278,332
142 Guajana 12,234 277 10,555 1,402 12 15,494 351 112,862 142,935
143 Kuraçao 11,983 95 9,820 2,068 22 72,786 577 90,143 547,539
144 Hong Kongu 11,719 209 11,315 195 3 1,553 28 11,193,673 1,483,419
145 Lesoto 10,720 316 5,975 4,429 4,972 147 74,675 34,638
146 Xhibuti 10,697 130 10,007 560 10,702 130 146,154 146,224
147 Martinike 10,611 68 98 10,445 24 28,294 181 149,454 398,512

148 Sudani i 
Jugut 10,486 114 10,250 122 928 10 144,957 12,829

149 Aruba 10,437 94 9,978 365 14 97,423 877 142,254 1,327,851
150 Guineja e Re 10,338 99 7,364 2,875 1,138 11 73,276 8,068
151 Kongo 10,084 139 8,208 1,737 1,792 25 92,500 16,440
152 Bahamas 9,868 194 9,140 534 3 24,903 490 83,288 210,184
153 Suriname 9,791 189 8,937 665 14 16,571 320 48,136 81,468

154 Trinidad-
e-Tobago 9,216 157 8,036 1,023 8 6,568 112 123,309 87,881

155 Kamboxhia 8,193 59 2,924 5,210 485 3 811,284 47,992
156 Benin 7,720 97 7,510 113 35 624 8 581,843 47,012

157 Guineja 
Ekuatoriale 7,505 106 7,016 383 11 5,213 74 116,266 80,759

158 Nikaragua 6,835 181 4,225 2,429 1,022 27
159 Islanda 6,379 29 6,223 127 3 18,596 85 584,081 1,702,741
160 CARiii 6,175 85 5,112 978 2 1,261 17 40,907 8,353
161 Jemeni 5,960 1,147 2,309 2,504 23 196 38 22,934 756
162 Gambia 5,788 171 5,248 369 3 2,343 69 62,005 25,095
163 Sejshelles 5,170 26 4,675 469 52,308 263 21,504 217,570
164 Nigeri 5,141 191 4,812 138 23 206 8 96,317 3,868
165 San Marinoja 5,045 88 4,822 135 4 148,435 2,589 59,457 1,749,353
166 Çadi 4,735 169 4,376 190 282 10 111,158 6,616
167 Saint Lucia 4,455 70 4,290 95 24,172 380 39,263 213,036
168 Gjibraltari 4,291 94 4,182 15 2 127,394 2,791 228,585 6,786,361
169 Ishujt Çanel 4,055 86 3,956 13 1 23,152 491 399,901 2,283,192
170 Sierra Leone 4,042 79 2,883 1,080 499 10 119,155 14,698
171 Komorosi 3,824 146 3,645 33 4,324 165
172 Barbadosi 3,797 44 3,704 49 13,200 153 149,826 520,848
173 Burundi 3,732 6 773 2,953 307 0.5 90,019 7,395

174 Guineja-
Bisau 3,713 66 3,170 477 9 1,852 33 62,111 30,976

175 Eritrea 3,564 10 3,389 165 994 3 23,693 6,607
176 Lihtenshtajni 2,851 57 2,715 79 7 74,602 1,492 32,252 843,940
177 Vietnami 2,816 35 2,490 291 29 0.4 2,598,753 26,506
178 Zelanda e Re 2,600 26 2,494 80 520 5 1,987,958 397,425

3) Republika Demokratike e Kongos
4) Republika Afrikane Qendrore
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179 Monakoja 2,423 31 2,311 81 3 61,395 785 51,953 1,316,399

180 Turks dhe 
Caicos 2,371 17 2,316 38 2 60,582 434 47,181 1,205,534

181 Sao Tome 
dhe Principe 2,288 35 2,225 28 10,287 157 12,597 56,637

182 Bermuda 2,261 22 1,394 845 31 36,414 354 229,583 3,697,465
183 Sint Marten 2,212 27 2,161 24 1 51,124 624 26,322 608,362
184 Liberia 2,091 85 1,936 70 2 406 16 92,799 18,010

185 St. Vincent 
Grenadines 1,827 10 1,703 114 2 16,426 90 44,359 398,826

186 Saint Martin 1,702 12 1,399 291 7 43,425 306 27,588 703,883

187 Timori 
Lindor 1,657 3 795 859 1,238 2 59,815 44,687

188 Ishulli i 
Manit 1,582 29 1,543 10 1 18,526 340 44,761 524,164

189 Karaibet 
Holandeze 1,553 15 1,462 76 58,783 568 10,025 379,462

190 Antiguadhe 
Barbuda 1,217 31 995 191 4 12,345 314 16,493 167,304

191 Mauritius 1,205 16 996 193 946 13 358,675 281,652
192 Tajvani 1,086 11 1,041 34 46 0.5 513,203 21,517
193 Butani 992 1 906 85 1,274 1 681,537 875,529
194 St. Barth 934 1 462 471 94,334 101 26,385 2,664,882

195 Diamond 
Princess 712 13 699 0

196 Ishujt Faroe 663 1 660 2 13,527 20 250,074 5,102,301

197 Ishujt 
Kajman 531 2 509 20 8,004 30 87,503 1,318,988

198 Tanzania 509 21 183 305 7 8 0.3

199 Uallis dhe 
Futuna 440 5 44 391 4 39,711 451 12,359 1,115,433

200 Brunei 223 3 210 10 506 7 118,338 268,435

201 Ishujt British 
Virgin 194 1 183 10 6,383 33 37,158 1,222,584

202 Dominika 172 165 7 2,385 14,384 199,418
203 Grenada 159 1 155 3 1,408 9 26,331 233,135

204 Kaledonia e 
Re 124 58 66 431 29,618 102,946

205 Laosi 94 49 45 13 150,159 20,401
206 Fixhi 86 2 65 19 95 2 44,481 49,332

207 Ishujt 
Falkland 63 62 1 17,692 7,202 2,022,466

208 Makao 49 48 1 75 4,418 6,730

209 Saint Kitts 
dhe Nevis 44 44 0 822 12,381 231,412

210 Greenland 31 31 0 545 20,669 363,577
211 Anguila 29 25 4 1,919 17,376 1,149,891

212 Qyteti i 
Vatikanit 27 15 12 33,624

213 Saint Pierre 
Miquelon 25 24 1 4,332 5,318 921,504

214 Montserrat 20 1 19 0 4,005 200 1,313 262,915

215 Ishujt 
Solomon 20 18 2 29 4,500 6,426

216 Saharaja 
Perëndimore 10 1 8 1 16 2

217 MS Zandam 9 2 7 0
218 Vanuatu 4 1 1 2 13 3 470 1,502

219 Ishujt 
Marshall 4 4 0 67

220 Samoa 3 2 1 15
221 Mikronezia 1 1 0 9

Total: 145,171,939 3,080,445 123,474,385 18,617,109 109,814 18,624.2 395.2
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10. Artikujt e revistës “Demografia” mund të lexohen online në:
www.revistademografia.al

11. Studiuesit e ndryshëm mund të përdorin të dhëna nga revista në 
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