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ECURIA E COVID-19 NË KËNDVËSHTRIMIN 
STATISTIKOR E DEMOGRAFIK

Msc. Luan SHAHOLLARI
Kryeredaktor i kolegjiumit të revistës “Demografia”

AbstrAct

Since December 2019, all countries of the world, are infected in different scales with 
COVID-19 virus and are fighting to protect themselves from this disease. Albania was in-
cluded in this fighting tll 9 March 2020 when the first case was confirmed. The recomanda-
tions of World Health Organization (WHO) were more useful to coordinate the necessary 
measures in the international level. Most people infected with this coronavirus experienced 
mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. But 
older people, and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, 
diabetes, chronic respiratory disease, and cancer had serious illness till to death. The 
COVID-19 spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when 
an infected person coughs or sneezes, so it’s important to practice respiratory etiquette.
In the conditions when reasons of this desease are not known, and as consenquences are 
not discovered the necessary medicaments for preventing or fighting this desease, a very 
important role is playing the statistical data analyses. Comparisons of domestic data in 
the chronology method have created possibility to implement the most effective measures 
in the state level while the data between states have created conditions to learn from the 
best experiencies to fight COVID-19. The special importance in this process have the health 
measures as personally and public hygiene for deep clearing of hands by water and soap 
etc. In the same time, their impact have administrative measures like: isolation in the home 
(stay home), physical distancing, ban of the massive activities, artistic, sports, religious 
events etc.The speed of measures playes an important role in the braking of the virus. The 
economic and financial support for small and medium businesses and poor families was a 
necessity to continue the life in the modest conditions. In this view, the measures of the Alba-
nian government are considered more effective. The combined measures in the world scale 
impacted in the reduction spreading of the COVID-19. This created conditons that starting 
from the end of the April and the beginning of the May, governments to implement plans of 
the “step by step” type with intention to overcome the COVID-19 pandemic.

Key words: COVID-19; WHO; Epidemic and pandemic; Albania; Lockdown; Hy-
giene; Physical distancing; Statistical analyses.
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Çfarë është COVID-19
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), sëmundja koro-

navirus (COVID-19) është një sëmundje infektuese e shkaktuar nga një 
koronavirus i zbuluar rishtazi.1)

Rastet e para të COVID-19 te njerëzit u identifikuan në qytetin e Wu-
hanit, provinca e Hubeit, Kinë, në dhjetor 2019. Deri në këtë fazë shkenca 
nuk ka mundur të përcaktojë me saktësi se si u infektuan fillimisht njerëzit 
në Kinë me këtë virus të ri.

Koronaviruset janë një familje e madhe e viruseve, të cilat mund të 
shkaktojnë sëmundje te kafshët dhe te njerëzit. Te njerëzit janë të njohura 
koronaviruset që shkaktojnë infeksione respiratore që renditen nga e fto-
hura e zakonshme deri te sëmundjet më të ashpra, si: Middle East Respira-
tory Syndrome (MERS) dhe Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Për shkak të këtyre lidhjeve, OBSH në fillim e quajti: virusi 2019-
nCoV, SARS-CoV-2, koronavirus 2019 apo thjesht koronavirus. Por më 
11 shkurt, OBSH shpalli që ky virus të quhej zyrtarisht COVID-19, një 
version i shkurtër i sëmundjes së koronavirusit të vitit 2019. OBSH e qua-
jti kështu për të shmangur konfuzionin me SARS-in në komunikimin në 
publik.2)

Virusi që shkakton COVID-19 dhe ai që shkaktoi shpërthimin e SARS 
më 2003 janë të lidhur gjenetikisht me njëri-tjetrin, por sëmundjet që ata 
shkaktojnë janë krejt të ndryshme.

Shenjat (simptomat) më të zakonshme të COVID-19 janë: ethet, pa-
fuqia, kolla e thatë. Këto simptoma zakonisht janë të lehta dhe fillojnë 
gradualisht. Disa pacientë mund të kenë dhimbje dhe turbullime, rrje-
dhje hundësh, dhimbje të fytit apo diarre. Disa janë të infektuar, por pa 
ndonjë shenjë. Shumë njerëz (rreth 80%) shërohen nga sëmundja pa pasur 
nevojë për trajtim të veçantë. Rreth 1 në çdo 6 njerëz që janë prekur nga 
COVID-19 bëhen seriozisht të sëmurë dhe kanë vështirësi në frymëmarrje. 
Të moshuarit dhe ata me trajtime mjekësore, si presioni i lartë i gjakut, 
probleme të zemrës apo diabetit, mund të kenë më shumë pasoja. Njerëzit 
me ethe, kollë e vështirësi në frymëmarrje duhet të kërkojnë kujdes mjekë-
sor.

1) https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
2) “CO” për corona, “VI” - për virus dhe “D” për disease - sëmundje. Zyrtarët e 

shëndetësisë shmangën lidhjen e këtij virusi me ndonjë pozicion gjeografik, kafshë apo 
grup njerëzish, për të mos stigmatizuar njerëz apo vende.
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Njerëzit mund ta marrin COVID-19 nga të tjerët që kanë virus. Së-
mundja mund të shpërndahet nga një person me COVID-19 kur ai kollitet 
apo nxjerr sekrecione. Këto pikla bien në objektet dhe sipërfaqet rreth per-
sonit. Personi tjetër më pas infektohet nga COVID-19 nga prekja e këtyre 
objekteve apo sipërfaqeve, pastaj me duar prek sytë, hundën apo gojën. 
Njerëzit mund të infektohen gjithashtu me COVID-19 nëse ata thithin 
piklat nga një person me COVID-19, i cili kollitet. Kjo është arsyeja pse 
është e rëndësishme të qëndruarit më se 1 m larg nga një person që është 
i sëmurë.

Në këtë kohë nuk ka ndonjë vaksinë specifike apo trajtime për 
COVID-19. Megjithatë, ka shumë shumë prova klinike që vlerësojnë traj-
timet e mundshme.3) Përkufizimi i OBSH-së për rastet e konfirmuara me 
COVID-19 lidhet me testimin në laborator të një personi që del i infektuar 
me virus, pavarësisht nga shenjat dhe simptomat klinike.4)

1. Fillimi dhe përhapja e virusit COVID-19
Nga 31 dhjetori 2019 deri më 3 janar 2020 zyrës së OBSH-së në Kinë 

iu raportuan 44 raste pacientësh me pneumoni pa shkaqe të njohura etio-
logjikisht në qytetin e Wuhanit. Më 7 janar autoritetet shkencore identi-
fikuan dhe izoluan tipin e ri të koronavirusit. Më 11 janar Kina raportoi 
vdekjen e parë nga ky lloj koronavirusi të një 61-vjeçari që kishte vizituar 
tregun e kafshëve të gjalla në Wuhan. Në datat 11 - 12 janar OBSH-ja mori 
informacion më të detajuar se ky shpërthim lidhej me zonën në afërsi të një 
tregu me prodhime deti në qytet. 

Më 13 janar autoritetet e Tajlandës raportuan rastin e parë të konfir-
muar në mënyrë laboratorike të koronavirusit të ri (2019-nCoV) të impor-
tuar nga Wuhani. Më datën 15 janar raportoi Japonia rastin e parë dhe më 
20 janar edhe Republika e Koresë. 

Deri më 20 janar 2020 ishin raportuar 278 raste të konfirmuara me 
2019-nCoV, nga të cilat, Kina 258 raste, Tajlanda (2 raste), Japonia (1 rast) 
dhe Republika e Koresë (1 rast).

3) Detaje të tjera shkencore rreth COVID-19 mund të lexoni në artikullin e prof. dr. 
Pirro Priftit në këtë revistë.

4) Newscientist: https://www.newscientist.com/term/covid-19/
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Nga 278 rastet e konfirmuara, 6 raste vdekjesh ishin raportuar nga 
qyteti i Wuhanit.5)

Më 21 janar konfirmohet rasti i parë me koronavirusin e ri në SHBA. 
Ky ishte një burrë rreth të 30-ave nga shteti i Uashingtonit, që kishte udhë-
tuar në Wuhan ditë më parë. 

Më 23 janar 2020 Kina vendosi izolimin e plotë të Wuhan-it, dhe ndër-
mori një varg masash, si: pezulloi fluturimet me avion dhe udhëtimet me 
tren, mbylli metrotë, ndaloi transportin rrugor e detar, në përpjekje për të 
frenuar përhapjen e virusit.

Në po këtë datë, Italia raportoi dy rastet e para të konfirmuara me 
2019-nCoV; të dy ata kishin histori udhëtimi në Wuhan. Më 24 janar Fran-
ca konfirmoi tre rastet e saj të para, edhe ata me histori udhëtimi në Kinë, 
2 u shtruan në spital në Paris dhe 1 në Bordo. 

Në dhjetë ditët në vijim sëmundja mori përhapje të gjerë me ritme më 
të shpejta. Kjo ishte arsyeja që më 30 janar OBSH-ja e shpalli shpërthimin 
e COVID-19 si një emergjencë shëndetësore publike me rëndësi ndërkom-
bëtare. Deri më 31 janar 2020 në të gjithë botën ishin konfirmuar 9 826 
raste me 2019-nCoV, nga të cilat 9 720 në Kinë dhe 106 raste jashtë Kinës, 
në 19 vende të tjera. Ndërkohë ishin regjistruar edhe 213 vdekje.6)

Më 5 shkurt 2020 karantinohet anija turistike Diamond Princess në 
brigjet e Japonisë. Nga rreth 3 600 pasagjerë, më se 700 prej tyre rezultuan 
të prekur me virus, që përbënte një nga shpërthimet më të mëdha jashtë 
Kinës.

Më 15 shkurt 2020 numri i personave të infektuar të konfirmuar në 
mënyrë laboratorike ishte 50 580, nga të cilat, 1 527 raste ishin të reja. 
Kina kishte 50 054 të infektuar ose 99 për qind të rasteve në shkallë 
botërore, nga të cilat 1 506 të reja ose rreth 99 për qind. Ndërkohë numri i 
të vdekurve ishte 1 524, 121 të reja. 

Nga këto të dhëna del se deri në këtë datë epidemia ishte përqendruar 
kryesisht në Kinë, pasi jashtë saj ishin konfirmuar vetëm 526 raste, nga të 
cilët, 21 të rinj në 25 vende (1 i ri) dhe vetëm 2 vdekje. Egjipti raportoi 

5)
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-

sitrep-1-2019-ncov.pdf? sfvrsn=20a99c10_4
6)
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-

sitrep-11-ncov.pdf? sfvrsn=de7c0f7_4
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rastin e tij të parë të konfirmuar me COVID-19. Ky ishte vendi dhe rasti i 
parë i raportuar nga kontinenti afrikan.7)

Në gjysmën e dytë të muajit shkurt COVID-19 filloi të përhapej edhe 
në vende të tjera të Europës dhe të kontinenteve të tjera.

Më 26 shkurt konfirmohet rasti i parë i infektimit me virusin e ri i 
një pacienti në Kaliforni pa histori udhëtimi në ndonjë zonë shpërthimi të 
diagnostikuar me virus. Ai dyshohet të jetë shkalla e parë e transmetimit 
lokal në SHBA. Oregon, Uashington dhe New Jork shpej raportuan rastet 
e tyre të para të trensmetimit të mundshëm komunitar.

Më 29 shkurt raportohet vdekja e parë me këtë virus në shtetin e Uashi-
ngtonit, pasi personi, pa histori udhëtimi në Kinë, vdiq më 28 shkurt. Dy 
vdekjet që ndodhën më 26 shkurt në një shtëpi të moshuarish u regjistruan 
më vonë si vdekjet e para me COVID-19 në SHBA.

Më 29 shkurt, në shkallë globale, ishin konfirmuar 85 403 raste, nga të 
cilat, 1753 të reja. Nga këto, 79 394 raste me koronavirus ishin raportuar 
në Kinë, 435 prej të cilave raste të reja, si dhe 2838 vdekje, nga të cilat 47 
të reja.

Jashtë Kinës, në këtë datë, kishte 6009 raste të konfirmuara, nga të 
cilat, 1318 të reja, 86 vdekje, 19 të reja. COVID-19 ishte përhapur në 53 
vende, prej të cilave, 2 të reja, që ishin Meksika dhe San Marino. 

Në këtë datë Republika e Koresë kishte 3150 raste infeksioni dhe 17 
vdekje, Italia, përkatësisht 888 dhe 21, Japonia 230 dhe 5, Singapori 98, 
Franca 57 dhe 2, Gjermania 57, Spanja 32, Australia 24, Malajzia 24, Bri-
tania e Madhe 20 etj. Vendet e tjera kishin secili më pak se 10 raste të 
infektuar me COVID-19. Pra, deri në këtë datë dukej se COVID-19 ishte 
ende i përqendruar në kontinentin aziatik, në Kinë dhe Korenë e Jugut, dhe 
me përhapje të kufizuar në Europë dhe në kontinente të tjera. 

Por në gjysmën e parë të muajit mars situata e përhapjes së COVID-19 
filloi të ndryshojë me ritme më të shpejta dhe në më shumë vende. Ndër-
kohë, epidemia në Kinë erdhi duke u reduktuar dhe në vendet e tjera duke 
u zgjeruar.

Më 11 mars 2020, OBSH-ja ndryshoi zyrtarisht emërtimin e COVID-19, 
sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus, nga epidemi në pandemi.8)

7)
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200215-

sitrep-26-covid-19.pdf?sfvr sn =a4cc6787_2
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Në fjalën e tij në këtë datë, dr. T. Ghebreyesus, Drejtori i Përgjithshëm, 
u shpreh se OBSH-ja kishte arritur në këtë përfundim pas një analize të 
periudhës dyjavore, kur numri i rasteve me COVID-19 jashtë Kinës ishte 
rritur 13 herë, dhe numri i vendeve të prekura ishte 3-fishuar... Ai para-
lajmëroi se në ditët dhe javët e ardhshme do të kishim një numër rastesh, 
vdekjesh dhe vendesh të infektuara madje më të lartë dhe se kjo nuk ishte 
vetëm një krizë e shëndetit publik, por një krizë që do të prekte çdo sektor.9)

Deri më 13 mars, në shkallë botërore kishte 142 534 raste të konfir-
muara gjithsej, nga të cilat, 9 764 të reja. Në të njëjtën kohë kishte 5 392 
vdekje gjithsej, nga të cilat 437 të reja.

Kina kishte 81 021 raste të konfirmuara, nga të cilat vetëm 18 të reja, 
3 194 vdekje, 14 të reja. Kurse jashtë Kinës kishte 61 513 raste të konfir-
muara, nga të cilat 9746 të reja, 2198 vdekje, nga të cilat 423 të reja. Deri 
në këtë datë ishin prekur me COVID-19 134 vende dhe territore në të 
gjithë botën, nga të cilat, 12 të reja.

Nisur nga të dhënat deri në këtë ditë, del se Kina kishte regjistruar më 
shumë raste me COVID-19, por ritmet ditore po vinin duke rënë, vetëm 
18. Më 12 mars, Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së ishte shprehur se Euro-
pa ishte bërë tani epiqendra e pandemisë, me më shumë raste të raportuara 
dhe vdekje se pjesa tjetër e botës, përveç Kinës. 

Më 13 mars OBSH-ja publikoi orientimet mbi ‘Menaxhimin klinik të 
infeksionit respirator të ashpër akut (SARI) kur sëmundja e COVID-19 
ishte e dyshuar’. Dokumenti u siguroi klinicistëve udhëzues të përkohshëm 
të përditësuar mbi kohën, efektivitetin dhe menaxhimin mbështetës të si-
gurt të pacientëve me COVID-19 të dyshuar dhe konfirmuar.10)

8) Epidemia përkufizohet si “një shpërthim i sëmundjes që shpërndahet shpejt dhe 
prek shumë persona në të njëjtën kohë.” Një pandemi është një lloj i epidemisë (por me 
shtrirje dhe mbulim më të madh), një shpërthim i sëmundjes që ndodh në një zonë të 
gjerë gjeografike dhe prek në përpjesëtim jashtëzakonisht të lartë popullatën. Ndërsa një 
pandemi mund të karakterizohet si një lloj i epidemisë, nuk mund të themi që një epidemi 
është një lloj i pandemisë. ‘Pandemic’ vs ‘Epidemic’. How they overlap and where they 
differ. 12 Mar 2020.

https: //www.merriam-webster.com/words-at-play/epidemic-vs-pandemic-difference
9) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-

director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
10)
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-

sitrep-54-covid-19.pdf
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Më 13 mars, presidenti Trump deklaroi emergjencën kombëtare në 
SHBA dhe financimin e $50 miliard për luftën kundër COVID-19. Më 17 
mars, me raportimin e rastit të parë me COVID-19 edhe në West Virginia, 
virusi kishte përfshirë të 50 shtetet e SHBA-së.

2. Bien ritmet e pandemisë në Kinë, rriten ato në Europë dhe 
ShBA

Ditët e javët që pasuan sollën një rënie të pandemisë në Kinë dhe në 
Republikën e Koresë, si dhe në vende të Azisë Juglindore dhe rritje në ven-
det europiane. Më 18 mars Kina nuk raportoi infeksione të reja për herë të 
parë prej shpërthimit të epidemisë në këtë vend.

Në të kundërtën, më 19 mars vdekjet në Itali kaluan shifrën 4 mijë, 
duke u bërë kështu vendi i parë që kaloi Kinën, ndonëse me një popullsi 
shumë më të vogël. Në javën pasuese vdekjet nga COVID-19 në Spanjë 
gjithashtu do të ishin më larta se në Kinë.

Më 20 mars Nju Jorku u shpall epiqendra e shpërthimit të epidemisë 
në SHBA. Qyteti i Nju Jorkut deri në këtë datë kishte raportuar më shumë 
se 15 000 njerëz të infektuar me COVID-19, çka përbënte gjysmën e të 
infektuarve në të gjithë vendin. Shumica e njujorkezëve të infektuar ishin 
nga rajoni i qytetit të Nju Jorkut.

Më 26 mars ShBA-ja kishte më shumë infektime se çdo vend tjetër 
në botë, mbi 82 mijë raste dhe mbi 1 mijë vdekje. Më 27 mars presidenti 
Trump nënshkroi ligjin për $2 trilionë për ekonominë që garanton hua për 
bizneset e vogla dhe një sistem huazimi për kompanitë në vështirësi. Ai 
siguron ndihmë financiare edhe për spitalet e frontit të krizës.11)

Deri më 31 mars 2020 në shkallë globale ishin regjistruar 750 890 
raste me COVID-19, nga të cilat, 57 610 ishin të reja si dhe 36 405 vdekje, 
nga të cilat, 3 301 të reja. 

Rajoni i Europës kishte 423 946 raste të konfirmuara, nga të cilat, 31 
131 të reja dhe 26 694 vdekje, nga të cilat, 2733 të reja.

Rajoni i Amerikës së Veriut kishte 163 014 raste të konfirmuara, 20 
935 të reja, 2836 vdekje, nga të cilat 379 të reja.

11) Erin Schumaker 9 April 2020, 18:18. Timeline: How coronavirus got started. 
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Rajoni i Paqësorit Perëndimor kishte 104 868 raste të konfirmuara, 
1093 të reja, 3671 vdekje, 22 të reja. 

Rajoni Mesdhetar Lindor kishte 50 349 raste, 4020 të reja, 2954 vdek-
je, 142 të reja.

Rajoni i Azisë Juglindore kishte 4215 raste, 131 të reja, 166 vdekje, 8 
të reja.

Rajoni Afrikan kishte 3786 raste të konfirmuara, 300 të reja, 77 vdek-
je, 17 të reja. 

Deri më 15 prill 2020 numri i rasteve të konfirmuara me COVID-19 në 
botë kishte arritur në 1 914 916, nga të cilat 70 082 raste të reja, 123 010 
vdekje, nga të cilat 5989 të reja. 

Rajoni i Europës kishte 977 596 raste të konfirmuara, nga të cilat 34 
324 të reja si dhe 84 607 vdekje, 3895 të reja. 

Rajoni i Amerikës së Veriut, 673 361 raste, të reja 28 404, 27 336 
vdekje, të reja 1785. 

Rajoni i Paqësorit Perëndimor 124 204 raste të konfirmuara (1399), 
4201 vdekje (40). 

Rajoni Mesdhetar Lindor 107 389 raste të konfirmuara (3751), 5395 
vdekje (140). 

Rajoni i Azisë Juglindore 20 287 raste të konfirmuara (1624), 936 
vdekje (107). 

Rajoni i Afrikës 11 367 raste të konfirmuara (580), 523 vdekje (22).12)

Ditët në vijim kanë qenë me rritje në të gjithë treguesit e COVID-19. 
Nga tabela 1 dhe  grafiku 1, del se deri më 1 maj 2020, në botë ishin reg-
jistruar 3 390,621 raste të konfirmuara me COVID-19, një rritje prej 77 për 
qind krahasuar më datën 15 prill, pra me rreth 100 mijë të prekur mesata-
risht në ditë.

Një raport midis numrit të popullsisë, të infektuarve dhe të vdekurve 
nxjerr në pah shpërpjesëtime të ndjeshme të COVID-19 midis kontinen-
teve. Europa, me 1,399,039 raste të identifikuara me COVID-19, ose 41.3 
për qind, paraqitet më e prekur në shifra absolute se kontinentet e tjera. 

Amerika e Veriut pason me 1,218,972 raste gjithsej ose 36 për qind.

12)
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200415-

sitrep-86-covid-19.
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Të dy këto kontinente kanë 77.3 për qind të të infektuarve me 
COVID-19 në botë.

Kontinenti i Azisë zë vendin e tretë me 533,613 të infektuar ose 15.7 
për qind.

Amerika e Jugut ka 189,470 të prekur me COVID-19, ose 5.6 për qind.
Afrika, me 41,179 raste, ose 1.2 për qind, zë një peshë të vogël. 
Kurse Oqeania paraqitet me shifra minimale, përkatësisht 8,348 dhe 

0.2 për qind.
Numri i vdekjeve gjithsej paraqet ndryshime më të theksuara se rastet 

gjithsej të të infektuarve me COVID-19.
Deri më 1 maj janë regjistruar 239,095 vdekje, nga të cilat 137,409 në 

Europë (57.5%), 71,563 (29.9%) në Amerikën e Veriut. Në këto dy konti-
nente vdekjet nga COVID-19 kanë zënë 87.4 për qind të vdekjeve gjithsej.

Në Azi kanë ndodhur 18,936 vdekje, ose 7.9 për qind.
Në Amerikën e Jugut kanë ndodhur 9,394 vdekje, ose 3.9% e vdekjeve 

gjithsej, kurse në Afrikë 0.7 % dhe në Oqeani 0.1%.
Të njëjtat përfundime dalin edhe kur krahasimet i bëjmë për numrin e 

të infektuarve dhe të vdekurve me COVID-19 për 1 milion banorë. 
Në shkallë botërore janë infektuar me COVID-19 mesatarisht 435 

persona për 1 milion banorë (Tabela 2). Shifrën më të lartë prej 3 304 per-
sonash e mban Amerika e Veriut, e pasuar nga kontinenti europian me 1 
871 persona. Në vijim renditet Amerika e Jugut me 290, Oqeania me 219, 
Azia me 115, dhe në fund Afrika me 31 persona.

Tabela 1. Popullsia, rastet dhe vdekjet me COVID-19, sipas kontinenteve,
më 1 maj 2020

Bota,
kontinentet

Popullsia aktuale Rastet gjithsej Vdekjet gjithsej
Mln banorë % Numër % Numër %

Bota 7 794.8 100.0 3,390,621 100.0 239,095 100.0
Europa 747.6 9.6 1,399,039 41.3 137,409 57.5
Amerika e Veriut 368.9 4.73 1,218,972 36.0 71,563 29.9
Azia 4 641.0 59.54 533,613 15.7 18,936 7.9
Amerika e Jugut 654.0 8.4 189,470 5.6 9,394 3.9
Afrika 1 340.6 17.2 41,179 1.2 1,681 0. 7
Oqeania 42.7 0.54 8,348 0.2 112 0.1
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Tabela 2. Numri i personave të infektuar dhe të vdekur me COVID-19 për 1 
milion banorë, sipas kontinenteve, më 1 maj 2020

Kontinentet
Për 1 milion banorë

Të infektuar Të vdekur
Bota 435 31

Europa 1 871 184
Amerika e Veriut 3 304 194

Azia 115 4
Amerika e Jugut 290 14

Afrika 31 1.2
Oqeania 219 2.6

Kjo prirje vihet re edhe për treguesin e të vdekurve për 1 milion 
banorë. Në shkallë botërore kanë rezultuar 31 të vdekur, ku vendin e parë e 
zë Amerika e Veriut me 194 persona, Europa me 184, pasuar nga Amerika 
e Jugut me 14, Azia 4, Oqeania me 2.6 dhe Afrika 1.2.
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3. Raporti të shëruar dhe aktivë me COVID-19
Statistikat që përpunon OBSH-ja dhe Worldmetter krijojnë mundësi 

për të bërë krahasime edhe midis rasteve me COVID-19 që janë shëruar 
dhe atyre që janë ende aktivë.

Nga tabela 3 dhe grafiku 4, del se raporti midis të infektuarve me 
COVID-19 që janë shëruar dhe atyre që janë ende aktivë është shqetësues, 
pasi deri më 1 maj vetëm 34.2 për qind rezultojnë të shëruar, kurse 65.8 
për qind janë ende aktivë. Për më tepër, 51,332 ose 2.5 për qind e tyre, në 
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shkallë botërore, janë në gjendje kritike për jetën. Ky raport tregon që in-
feksioni nga virusi COVID-19 vijon të jetë ende kërcënues.

Një raport mjaft pozitiv është shënuar në Oqeani (Australi dhe 
Zelandën e Re), ku rreth 86 për qind e pacientëve janë shëruar dhe kanë 
mbetur aktivë vetëm 14 për qind.

Po kështu, një raport i mirë rezulton edhe për Azinë, ku janë shëru-
ar 53.4 për qind e të infektuarve, kurse 46.4 për qind rezultojnë ende të 
sëmurë. Kjo vjen ngaqë në Kinë dhe në Republikën e Koresë masat kundër 
këtij virusi të ri u morën më herët dhe më me efektivitet. 

Europa gjithashtu ka bërë përparime në luftimin e COVID-19, pasi 
deri më 1 maj ishin shëruar 41.2 për qind e të sëmurëve dhe 58.8 për qind 
ishin ende aktivë. Në Amerikën e Jugut dhe në Afrikë ndërkohë janë shëru-
ar 35 për qind e të sëmurëve.

Tabela 3. Të shëruar dhe aktivë me COVID-19, sipas kontinenteve,
më 1 maj 2020

Kontinentet Gjithsej Të shëruar % Aktivë %
Bota 3 151 526 1,077,189 34.2 2,074,337 65.8
Europa 1 261 630 519,383 41.2 742,247 58.8
Amerika e Veriut 1 147 409 198,144 17.3 949,265 82.7
Azia 514 677 274,860 53.4 239,817 46.4
Amerika e Jugut 180 076 63,887 35.5 116,189 64.5
Afrika 39 498 13,838 35.0 25,660 65.0
Oqeania 8 236 7,077 85.9 1,159 14.1
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I zhdrejtë paraqitet ky raport sidomos në Amerikën e Veriut, ku rezu-
ltojnë të shëruar vetëm 17.3 për qind e të infektuarve, kurse 82.7 për qind 
janë ende të sëmurë. Kjo vjen edhe për shkak se në ShBA, që është vendi 
më i madh i këtij kontinenti, lufta kundër COVID-19 filloi më me vonesë 
se në vendet e tjera.

4. Shtetet më të infektuara me COVID-19 në botë 
COVID-19 shpërtheu për herë të parë në Kinë dhe fillimisht mori një 

përhapje të shpejtë edhe në disa vende brenda kontinentit aziatik. Për disa 
ditë dhe javë rastet me infeksion në Kinë shtoheshin me ritme të larta, 
ndërsa në vendet e tjera të botës shumë më të ulëta. Për pak kohë u krijua 
mendimi se kishim të bënim me një fenomen gjeografik të kufizuar. Por në 
momentin kur ritmet e infektimeve filluan të rriten me shpejtësi edhe në 
vende të tjera, shpërthimi i COVID-19 nga 11 marsi mori trajtimin e një 
pandemie. 

Pesha më e madhe e infeksionit kaloi në kontinentin europian, më pas 
në atë të Amerikës së Veriut, ndërkohë që u frenua ritmi i infeksioneve dhe 
u shtua ritmi i të shëruarve në Kinë dhe në kontinentin aziatik në përgjithë-
si.

Në tabelën 4 dhe grafikët 5 dhe 6, kemi paraqitur të dhënat për 17 
shtetet e botës që janë prekur më shumë nga COVID-19 deri më 1 maj 
2020. 

Kështu, në këto shtete janë konfirmuar 2 842 584 raste me COVID-19, 
që zënë rreth 84 për qind të rasteve gjithsej në shkallë botërore. Tabelën 
e prin SHBA-ja me 1 125 305 raste, ose 33 për qind të rasteve gjithsej në 
botë.

Në vijim renditen 5 vende kryesore europiane, që janë Spanja, Italia, 
Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania, të cilat së bashku kanë 959 293 
raste ose 28 për qind. Tabela përmban edhe 5 vende të tjera europiane, që 
janë: Turqia, Rusia, Belgjika, Holanda, Zvicra, të cilat kanë 355 351 raste 
ose 10.5 për qind të rasteve gjithsej.

Pra, ShBA-ja (33%) dhe 10 vendet e Europës (35,5%) zënë 68.5 për 
qind të rasteve të infektuara gjithsej në botë dhe rreth 86 për qind për ven-
det e kësaj tabele.

Irani, Brazili, Kina, Kanadaja, Peruja dhe India përbëjnë shtetet e tjera 
që renditen sipas numrit të rasteve me COVID-19.
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Numri i vdekjeve të 17 shteteve të tabelës prej 219 004 zë një peshë 
akoma më të lartë në vdekjet nga COVID-19 gjithsej, 91.6 për qind. Por në 
këtë rast, numri i vdekjeve në SHBA, prej 65 540 personash, zë 27.4 për 
qind, kurse vendet europiane me 130 690 persona zënë rreth 55 për qind të 
numrit gjithsej në shkallë botërore. Katër vendet, Spanja, Italia, Britania e 
Madhe dhe Franca, kanë një numër të përafërt, kurse Gjermania rreth 1/4 
e tyre.

Tabela 4. Numri i rasteve, vdekjeve, të shëruarve dhe aktivëve me COVID-19 në 
botë dhe disa shtete deri më 1 maj 2020

Shtetet Raste
gjithsej

Vdekje
gjithsej Raste/1 mln Vdekje/1 mln 

World 3,391,342 239,110 435 30.7
17 shtete 2 842 584 219 004
% 83.8 91.6
SHBA 1,125,305 65,540 3400 198
Spanja 242,988 24,824 5197 531
Italia 207,428 28,236 3431 467
Brit. e Madhe 177,454 27,510 2614 405
Franca 167,346 24,594 2564 377
Gjermania 164,077 6,736 1958 80
Turqia 122,392 3,258 1451 39
Rusia 114,431 1,169 784 8
Irani 95,646 6,091 1139 73
Brazili 91,589 6,329 431 30
Kina 82,874 4,633 58 3
Kanadaja 54,810 3,387 1452 90
Belgjika 49,032 7,703 4231 665
Peruja 40,459 1,124 1227 34
Holanda 39,791 4,893 2322 286
India 37,257 1,223 27 0.9
Zvicra 29,705 1,754 3432 203

Ndryshime të theksuara vërehen në treguesin e rasteve për 1 milion 
banorë, ku vendin e parë e zë Spanja me 5,197, nga 435 që është mesatarja 
në botë, pastaj vjen Belgjika me 4,231, Zvicra me 3,432, Italia me 3,431, 
SHBA-ja me 3 400, Britania e Madhe me 2,614, Franca me 2,564, Holan-
da me 2 322 etj.
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Vdekjet për 1 milion banorë ndjekin prirjen e rasteve me COVID-19, 
por në vend të parë nxjerrin Belgjikën me  665 persona, pasuar nga Spanja 
me 531, Italia me 467, Britania e Madhe 405, Franca 377, Holanda 286, 
Zvicra 203, ShBA-ja 198 etj.
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5. Shkalla e përhapjes së COVID-19 në vendet e Ballkanit
Gadishulli i Ballkanit përbëhet nga 11 vende (që pasqyrohen në tabelat 

dhe grafikët që vijojnë), me një popullsi prej 60.4 milionë banorë (sa Italia) 
dhe që shtrihen në 759 mijë km², me një dendësi mesatare prej 80 banorë 
për km². Tabelat dhe grafikët përmbajnë të dhëna për COVID-19 deri më 
1 maj 2020.13)

Sipas këtyre të dhënave, del se vendet e Ballkanit karakterizohen nga 
një shkallë më e ulët infektimi në numër rastesh dhe vdekjesh në krahasim 
me vendet e tjera të Europës.

Në të gjitha vendet e Ballkanit të marra së bashku deri në datën e më-
sipërme, ka pasur 34650 raste me COVID-19, që përbëjnë 2.5 për qind 
të rasteve gjithsej të Europës si dhe 1 515 vdekje ose vetëm 1.1 për qind. 
Kthyer këta tregues për 1 milion banorë, del se Ballkani ka pasur mesata-
risht 574 raste (rreth 31% të Europës) dhe 25 vdekje (ndaj 13.6%).

(shiko Tabela 5.)

13) Këtu nuk është përfshirë pjesa europiane e Turqisë, pasi si shtet bën pjesë në Azi. 
Turqia është një shtet i madh me një popullsi prej 84 milionë banorësh dhe një sipërfaqe 
prej 769.630 km².

Tabela 5. Rastet dhe vdekjet me COVID-19 në vendet e Ballkanit deri më 1 maj 
2020

Shteti Raste 
gjithsej

Vdekje 
gjithsej

Raste/ 
1 mln ban.

Vdekje/1 
mln ban.

Europa 1,399,039 137,409 1 871 184
Ballkani gjithsej 34 650 1 515 574 25
% 2.5 1.1 30.7 13.6
Rumania 12,567 744 653 39
Serbia 9,205 185 1054 21
Greqia 2,612 140 251 13
Kroacia 2,085 75 508 18
Bosnja dhe Hercegovina 1,781 70 543 21
Bullgaria 1,555 68 224 10
Maqedonia e Veriut 1,494 81 717 39
Sllovenia 1,434 92 690 44
Kosova 813 22 450 12
Shqipëria 782 31 272 11
Mali i Zi 322 7 513 11
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Renditja e shteteve sipas rasteve nxjerr të parën Rumaninë me 12.567 
raste ose 36 për qind, që është edhe shteti më i madh i këtij rajoni me 
19.2 milionë banorë. Me disa ndryshime, si p.sh. Bullgaria e ndonjë tjetër, 
shtetet e mëdha kanë edhe më shumë raste me COVID-19. Kjo duket edhe 
nga fakti që tabelën e mbyll Mali i Zi, me 0.6 milionë banorë.

E njëjta prirje vihet re edhe për numrin e vdekjeve. Kryeson Rumania 
me 744 vdekje, pasuar nga Serbia me 185, Greqia me 140, deri te Mali i 
Zi me 7 vdekje. Shqipëria, si në rastet gjithsej dhe në vdekjet, karakterizo-
het nga shifra të ulëta, përkatësisht 782 dhe 31. Të njëjtën prirje ka edhe 
Kosova.

Krahasimet më të drejta janë ato për treguesin e rasteve dhe vdekjeve 
për 1 milion banorë. Bazuar në këtë tregues, renditja ndryshon dhe nxjerr 
në vend të parë Serbinë me 1054 raste, pasuar nga Maqedonia e Veriut me 
717, Sllovenia me 690, Rumania me 653, Bosnja dhe Hercegovina me 
543, Kroacia me 508 etj. Kosova del me 450 raste dhe Shqipëria me 272 
raste, pas Bullgarisë me 224, dhe Greqisë me 251 raste (Grafiku 7) 

Ballkani po ecën më ngadalë se Europa në procesin e rikuperimit apo 
shërimit të të infektuarve me COVID-19. Kështu, ndërsa deri më 1 maj 
2020, Europa në tërësi ishte shëruar në 41.2 për qind të rasteve, Ballkani 
ishte në 35 për qind. Ndërkohë që kishte edhe 459 pacientë në gjendje 

Sllovenia numëron 44 vdekje për 1 milion banorë, pasuar nga Ruma-
nia dhe Maqedonia e Veriut me 39, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina me 
21, Kroacia 18. Vendet e tjera me tregues akoma më të ulët: Greqia 13, 
Kosova 12, Shqipëria dhe Mali i Zi 11 (Grafiku. 8).
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kritike për jetën. Më shpejt kanë ecur në këtë drejtim Mali i Zi me 74 për 
qind të shëruar, Kroacia 70.6 për qind, Shqipëria 65 për qind, Maqedonia 
e Veriut 57.1 për qind, Greqia 55.6 për qind. Kurse më ngadalë paraqiten 
Serbia, me 15.3 për qind, Sllovenia me 17.4 për qind, Bullgaria 18.6 për 
qind, Rumania 36.6 për qind (Grafiku 9).

Për testet që konfirmojnë sëmundjen e COVID-19 janë ndjekur meto-
dika në vartësi me politikat e mundësitë e vendeve përkatëse. Kjo është ar-
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Tabela 6. Të shëruarit si dhe testet për COVID -19 në vendet e Ballkanit

Shteti Raste 
gjithsej14)

Të 
shëruar 

Në 
%

Teste 
gjithsej 

Teste/1 
mln ban.

Europa 1 261 630 519,383 41.2
Ballkani gjithsej 33 135 11 592 35
% 2.6 2.2
Rumania 11 823 4,328 36.6 183,688 9,548
Serbia 9 020 1,379 15.3 91,551 10,478
Greqia 2 472 1,374 55.6 77,251 7,412
Kroacia 2 010 1,421 70.6 36,917 8,993
Bosnja dhe Hercegovina 1 711 755 44.1 32,178 9,808
Bullgaria 1 487 276 18.6 46,510 6,694
Maqedonia e Veriut 1 413 807 57.1 16,798 8,063
Sllovenia 1 342 233 17.4 52,948 25,469
Kosova 791 298 37.7 7 644 4,247
Shqipëria 751 488 65.0 8,498 2,953
Mali i Zi 315 233 74.0 6,864 10,929

14) Këtu nuk përfshihen vdekjet.

syeja pse kemi shifra të ndryshme midis tyre për 1 milion banorë. Kështu, 
ndërsa në Slloveni janë kryer 25.489 teste për 1 342 raste të konfirmuara 
me COVID-19, në Shqipëri janë kryer vetëm 2 953. Por shumica e ven-
deve të Ballkanit kanë kryer mesatarisht rreth 8 500 teste për 1 milion 
banorë. (Grafiku 10).
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6. Përhapja dhe administrimi i pandemisë së COVID-19 në 
Shqipëri

Historik i shkurtër 
Dy rastet e para me COVID-19 në Shqipëri u identifikuan më datën 8 

mars. Ata u konfirmuan pas një testimi të 65 personave. Djali kishte udhë-
tuar me automjetin e tij nga Firence (Itali) në Tiranë pak ditë më parë.

Deri më 10 mars ishin testuar 114 të dyshuar me COVID-19, nga të 
cilët 10 dolën pozitivë. Nga këta, 6 ishin raste të reja të lidhura me dy rastet 
e para, ndërsa 2 të tjerat nuk kishin lidhje. Njëri prej këtyre rasteve ishte nga 
qyteti i Durrësit.

Më 11 mars 2020, kur OBSH-ja e shpalli epideminë një emergjencë 
ndërkombëtare dhe e ngriti nivelin e alarmit global të koronavirusit nga i 
lartë në shumë i lartë, në Shqipëri ishin kryer 241 testime në të dyshuar për 
COVID-19, nga të cilët 15 kishin rezultuar pozitivë. Prej tyre 12 kishin lidh-
je kontakti me rastin e parë të identifikuar dhe 2 ishin raste të reja: 1 në Ti-
ranë, 1 në Lushnjë, ndërsa një 73-vjeçare ndërroi jetë në spitalin e Durrësit.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) u rekoman-
donte qytetarëve që kishin udhëtuar në vendet e prekura dhe kishin shenjat e 
infeksionit viral, të telefononin në numrin 127 të Urgjencës Kombëtare për 
të marrë udhëzimet se si të vepronin për gjendjen e tyre shëndetësore, ku do 
të merrnin përgjigjen pas çdo rasti.

Në këto ditë u shpallën edhe rekomandimet e OBSH- së për të zvogëluar 
rrezikun e transmetimit të infeksionit të COVID-19 si vijon:

 ► Shmangia e kontaktit me njerëzit me infeksione akute të rrugëve të 
frymëmarrjes.

 ► Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë 
me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.

 ► Shmangia e kontaktit të pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake 
apo të egra).

 ► Personat me simptoma të infeksioneve akute të rrugëve të frymëma-
rrjes të praktikojnë higjienën respiratore lidhur me kollën (ruajtja e distancës, 
mbulimi me shami / letër ose rroba kur teshtijnë apo kolliten, larja e duarve).

 ► Brenda mjediseve të kujdesit shëndetësor, forcimi i praktikave stan-
darde të parandalimit të infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht në 
shërbimet e urgjencës.
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Krahas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, më 8 mars qeve-
ria shqiptare ndaloi të gjitha fluturimet ajrore dhe udhëtimet detare me zo-
nat e karantinuara të Italisë së Veriut, mbylli shkollat për dy javë, pezulloi 
të gjitha grumbullimet e mëdha publike dhe u kërkoi federatave sportive të 
anulonin ndeshjet e programuara.

Më 11 mars Komuniteti Mysliman njoftoi se të gjitha ritet fetare do të 
bëheshin në mënyrë private dhe jo të grumbulluar, dhe se të gjithë besim-
tarët duhet të zbatonin rekomandimet e OBSH-së. Kështu vepruan një ditë 
më pas edhe drejtuesit e Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, të Kishës 
Katolike dhe Kryegjyshata Botërore Bektashiane. 

Më 12 mars Kryeministri E. Rama deklaroi “Luftën ndaj COVID-19”, 
të shoqëruar me një varg masash, përfshirë një mbyllje prej 3 ditësh, gjatë 
të cilave do të lejohej vetëm transporti i nevojave bazë, të tilla si ushqimi, 
barnat mjekësore etj. Në vijim këto masa erdhën duke u thelluar përmes 
akteve normative, që u miratuan si ligje nga Kuvendi i Shqipërisë.

Më 15 mars Shqipëria mbylli të gjithë kufijtë e saj tokësorë dhe më 16 
mars pezulloi trafiqet ajrore në dhe nga Britania e Madhe.

Të dhënat përmbledhëse të tabelës 7 japin mundësi për të analizuar 
ecurinë e COVID-19 nga data 9 mars, që është edhe dita e identifikimit të 
dy personave (baba dhe djalë) me një histori udhëtimi në Itali, e deri më 
sot (5 maj 2020), në disa tregues përbërës të tyre.

Në 11 ditët e para (9-20 mars) vërehet një ecuri me ritme të ulëta e 
përhapjes së COVID-19, duke arritur në 70 raste gjithsej, me një mesatare 
prej 6 rastesh, me disa ndryshime në ditë të caktuara. Këto raste janë zbu-
luar nëpërmjet testeve që kanë ardhur në rritje. Për këtë periudhë del që 
janë kryer mesatarisht 10 teste për 1 rast të zbuluar.

Kjo periudhë është karakterizuar gjithashtu nga ritme të ulëta vdekje-
je: vetëm 2. Vdekja e parë ka ndodhur më 11 mars dhe tjetra ditë më pas, 
dhe gjithsej 31 deri më 5 maj.

Kuptohet që, duke qenë vetëm fillimi, ka pasur vetëm pacientë pozi-
tivë aktivë, të sëmurë dhe 2-3 raste të shëruar. Të sëmurët thuajse janë 
ndarë në mënyrë të barabartë në spital dhe të vetizoluar (rastet më të lehta) 
në shtëpitë e tyre. Kurse në terapi intensive, gjatë kësaj periudhe, ka pasur 
vetëm 3 pacientë.

Ritmet e përhapjes të COVID-19 vijnë në rritje në 10-ditëshin 21-31 
mars duke arritur në 146 raste gjithsej më 25 mars, në 186 më 27 mars 
dhe 243 më 31 mars, mesatarisht 17 raste në ditë ose 11 më shumë se në 
10-ditëshin e parë.
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Në këtë 10-ditësh ishin kryer 939 teste, mesatarisht 5 teste për zbuli-
min e 1 rasti pozitiv. Në këtë periudhë gjithashtu ka pasur edhe më shumë 
vdekje: gjithsej 13 ose më shumë se 1 në ditë, në 3 ditë nga 2 vdekje.

Po kështu ka filluar të rritet edhe treguesi i shërimeve, duke arritur në 
52 më datën 31 mars, ose 21 për qind të rasteve gjithsej.

Shifrat e shtrimit në spital kanë pësuar rritje të ndjeshme në këtë periu-
dhë, nga 32 më 20 mars, në 65 më 25 mars, në 72 më 27 mars dhe 70 më 31 
mars. Po kështu, kanë filluar të rriten edhe shifrat e trajtimit të pacientëve 
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në terapi intensive. Në fund të muajit, krahas rritjes së numrit të të shëru-
arve, është rritur edhe numri i pacientëve të vetizoluar në shtëpi.

Muaji prill karakterizohet nga rritje me ritme më të shpejta e rasteve 
me COVID-19, nga 243 më 31 mars, në 773 më 30 prill, ose 530 raste, ose 
mesatarisht rreth 18 raste në ditë. Këto raste janë zbuluar përmes kryerjes 
së 6 582 testeve ose 13 teste për 1 rast të konfirmuar. Në këtë muaj numri i 
vdekjeve arriti në 31 dhe ka mbetur në këtë nivel deri më 5 maj.

Një përparim i dukshëm është bërë në treguesin e shërimeve të pa-
cientëve të infektuar. Në mesin e muajit, e pikërisht më 15 prill numri i 
shërimeve (251) e kaloi atë të pacientëve aktivë (218), prirje e cila është 
thelluar më tej edhe në ditët në vijim. Ndërkohë ka ardhur duke u reduktu-
ar numri i pacientëve të shtruar në spital, nga 70 më 31 mars, në 36 më 15 
prill dhe 29 më 30 prill.

Në 5 ditët e para të muajit maj ecuria e COVID-19 ka ardhur duke u 
ulur në mënyrë të qëndrueshme. Kështu, në këto 5 ditë janë konfirmuar 
vetëm 47 raste ose mesatarisht 5 raste në ditë, ndërkohë që numri i vdek-
jeve ka qëndruar në vend, 31. Gjatë këtij muaji janë kryer 1053 teste të reja 
ose rreth 22 teste për një rast të zbuluar.

Më 5 maj rezultojnë të shëruar 570 pacientë ose rreth 70 për qind e 
rasteve gjithsej. Treguesit e tjerë gjithashtu paraqiten mjaft pozitivë. Por 
pikërisht në këtë datë u vërejt një rritje e numrit të rasteve të reja (17), si 
dhe e numrit të shtrimeve në spital. Në dy spitalet COVID këtë ditë ka 38 
të shtruar, nga të cilët 8 janë në terapi intensive.
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7. Përhapja e COVID-19 sipas qarqeve dhe bashkive në 
Shqipëri

Sipas ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të një-
sive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, të miratuar më 
31.7.2014, vendi është i ndarë në 61 bashki dhe 12 qarqe. Renditja e qar-
qeve në tabelën 8 është bazuar në numrin e rasteve të konfirmuara me 
COVID-19, duke e filluar me qarkun e Tiranës, 359 raste, ose 44 për qind 
të rasteve gjithsej. Tirana pasohet nga qarku i Durrësit me 163 raste ose 
rreth 20 për qind, qarku i Shkodrës me 115 raste ose 14 për qind, qarku i 
Lezhës me 52 raste ose 6.3 për qind, qarku i Fierit me 45 raste ose 5.5 për 
qind. Më pas vijojnë qarqet e tjera deri me Dibrën vetëm me 1 rast dhe 
Gjirokastrën që nuk ka pasur rast të konfirmuar me COVID-19.

Qarku i Tiranës ka edhe numrin më të lartë të të shëruarve, 239 ose 
42 për qind të të shëruarve gjithsej në shkallë vendi, pasuar nga qarku i 
Shkodrës me 98 raste ose 17.2 për qind, qarku i Durrësit me 75 raste ose 
13 për qind, qarqet e Lezhës dhe Fierit me nga rreth 7 për qind etj. Por 
qarku i Fierit, i Vlorës, Dibrës, Gjirokastrës deri në këtë datë nuk kanë të 
sëmurë me COVID-19. Ai i Korçës 1 të sëmurë dhe i Kukësit e Beratit 2, 
dhe i Elbasanit 3 të sëmurë.

Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në qarkun e Tiranës: 18 
nga 31 gjithsej ose 58 për qind, pasuar nga qarku i Durrësit me 6 ose 19 
për qind, qarku i Fierit me 3, i Shkodrës me 2, si dhe i Kukësit e Vlorës 
me nga 1.

Në spitalin e Infektivit ka 30 të shtruar, 8 janë në terapi intensive dhe 
181 të vetizoluar në shtëpi. Qarku i Tiranës ka numrin më të madh të të 
shtruarve në spital, në terapi intensive dhe në shtëpi, përkatësisht 11, 5 dhe 
86, pasuar nga qarku i Durrësit me 12, 1 dhe 69. Nga qarku i Shkrodrës 
janë 5 në spital, 2 në terapi intensive dhe 8 në shtëpi. Në tabelë janë edhe 
testet e kryera, ku Tirana ka numrin më të madh të tyre prej 3 933 ose 42 
për qind.

Për të shkuar deri te njësia bazë e qeverisjes vendore, në tabelën 9 
kemi pasqyruar të dhënat e COVID-19 edhe sipas bashkive. Nga 61 bash-
ki janë konfirmuar të prekura nga COVID-19 22 ose 36 për qind e tyre. 
Me përjashtim të qarkut të Gjirokastrës dhe Dibrës, janë prekur (në masë 
të ndryshme) të 10 bashkitë e tjera që janë edhe qendra të qarqeve, duke 
filluar me bashkinë e Tiranës, që ka edhe më shumë raste të konfirmuara.
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Bashkia e Tiranës ka 341 raste me COVID-19 ose 41.6 për qind të 
rasteve gjithsej në shkallë vendi. Raporti del 95 për qind kur krahasimet 
bëhen me rastet me virus në shkallë qarku, ku rezultojnë të prekura edhe 
bashkia e Kavajës, Rrogozhinës dhe Kamzës, por në shifra tepër të ulëta 
krahasuar me atë të Tiranës.
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Në qarkun e Durrësit, ndryshe nga ai i Tiranës, më e infektuar rezulton 
bashkia e Krujës me 110 raste kundrejt 53 të bashkisë së Durrësit. Kjo vjen 
për shkak të përhapjes më të gjerë që mori COVID-19 në qendrat e punës 
me material-porositësi (fasoneri) për prodhimin e këpucëve apo veshm-
bathjeve, ku kishte një përqendrim të punëtorëve.

Në qarqet e Elbasanit, Korçës, Vlorës dhe Beratit përhapja ka qenë 
vetëm në bashkitë përkatëse me të njëjtin emër që janë edhe qendra të 
këtyre qarqeve.

Në disa qarqe infektimet u bënë në qendra të caktuara prodhimi ose në 
ngjarje fatkeqësish ku mblidhen më shumë njerëz, si në rrethinat e Shko-
drës, Has, Kurbin, Fier etj.

Disa përfundime që dalin nga përballimi i pandemisë së 
COVID-19

Veçoria kryesore që e dallon pandeminë e shkaktuar nga COVID-19 
nga ato që ka përjetuar njerëzimi në dekadat e fundit është se nuk njihet 
ende lloji specifik i virusit, e, për rrjedhojë, nuk ka ende një vaksinë për 
luftimin e saj. Deri në këtë moment dihet se ky virus është i llojit SARS 
dhe kalon nga njeriu te njeriu nga piklat përmes gojës, hundës dhe syve. 
Duke ditur këtë dhe nisur nga përvoja e trajtimit të kësaj sëmundjeje në 
vendin ku u shfaq për herë të parë, në Kinë, OBSH-ja nxori rekomandime 
për t’u mbrojtur nga ky armik masiv dhe i padukshëm përmes kombinimit 
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Qarku Bashkia Raste 
gjithsej

Të 
shëruar

Të 
vdekur

Aktivë 
gjithsej 

Shqipëria 820 570 31 219
Tiranë 359 239 18 102

Tiranë 341 227 15 99
Kavajë 11 8 3 -
Rrogozhinë 4 4 - -
Kamzë 3 - - 3

Durrës 163 75 6 82
Durrës 53 47 5 1
Krujë 110 28 1 81

Shkodër 115 98 2 15
Shkodër 110 94 2 14
Pukë 5 4 - 1

Lezhë 52 40 - 12
Lezhë 16 15 - 1
Kurbin 31 22 - 9
Mirditë 5 3 - 2

Fier 45 42 3 -
Fier 36 35 1 -
Lushnjë 7 6 1 -
Mallakastër 2 1 1 -

Kukës 37 34 1 2
Kukës 19 18 - 1
Has 14 12 1 1
Tropojë 4 4 - -

Elbasan 20 17 - 3
Elbasan 18 15 - 3

Korçë 19 18 - 1
Korçë 19 18 - 1

Vlorë 5 4 1 -
Vlora 5 4 1 -

Berat 4 2 - 2
Berat 4 2 - 2

Dibër 1 1 - -
Mat 1 1 - -

Gjirokastër - - - - -

Tabela 9. Përhapja e Covid-19 sipas qarqeve dhe bashkive më datën 5 maj 2020
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të masave shëndetësore edhe atyre administrative. Këto masa ishin respek-
timi i higjienës personale dhe publike dhe izolimi e distancimi fizik.

Përhapja e shpejtë e COVID-19 është favorizuar nga procesi i glo-
balizimit që ka përfshirë prej dekadash botën në të gjitha aspektet, duke 
filluar nga informacioni dhe deri te lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave 
nga një vend në tjetrin. Bota, gjithnjë e më tepër, po i ngjan një “fshati të 
madh”, term në literaturën botërore që njihet si “Fshati global” (Global 
village) dhe përshkruan fenomenin e botës që po bëhet më e ndërlidhur 
si rezultat i përhapjes së teknologjisë, e lidhur ngushtë nga telekomuni-
kacionet moderne dhe e ndërvarur nga pikëpamja ekonomike, sociale dhe 
politike.15) Prandaj, një nga masat e para ishte edhe mbyllja e kufijve midis 
shteteve dhe luftimi i sëmundjes në kushtet lokale të çdo shteti.

COVID-19 sulmon kryesisht qendrat urbane ku popullsia është më 
e dendur. Nga ky këndvështrim, ky mund të quhet edhe si një “virus ur-
ban”. Epidemia e COVID-19 për herë të parë shpërtheu në Wuhan, që 
është kryeqytet i provincës të Hubeit dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 
8 494 km² dhe ka rreth 10.9 milionë banorë. Ka një dendësi prej 1282 
banorë për km2. Wuhani u shpall i lirë nga COVID-19 më 8 prill 2020, pas 
76 ditësh izolimi të qytetit. Në Wuhan u prekën 50,333 persona ose rreth 
61 për qind e personave në shkallë vendi, si dhe vdiqën 3,869 persona ose 
83.5 për qind e numrit gjithsej.16)

Lombardia, me Milanon kryeqytet, është një rajon në veri, midis 21 
rajoneve gjithsej që ka Italia e shtrihet në një sipërfaqe prej 23,861 km² dhe 
ka 422 banorë për km². Popullsia e Lombardisë prej 10,067,500 banorësh 
përbën rreth 17 për qind të popullsisë gjithsej të Italisë (60,461,826). Deri 
më 29 prill aty kishte 75 134 raste me COVID-19 nga 203 591 gjithsej ose 
rreth 37 për qind. Po kështu, vdekjet në Lombardi zënë rreth 59 për qind të 
vdekjeve gjithsej në vend.17)

Deri më datën 4 maj 2020, në shtetin e Nju Jorkut ishin evidentuar 
324,357 raste gjithsej me COVID-19 ose rreth 27 për qind ndaj SHBA-
së gjithsej. Po kështu, ishin regjistruar 24,788 vdekje ose 36 për qind. 
Në qytetin e Nju Jorkut ishin evidentuar 181,034 raste ose 56 për qind e 

15) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/global-village.
16)
https://www.livescience.com/wuhan-coronavirus-death-toll-revised.html
17) Burimi: https://www.citypopulation.de/en/italy/covid/
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numrit të rasteve të shtetit. Po kështu, kishin vdekur 18,580 persona ose 
75 për qind.18)

Londra ka qenë rajoni me më shumë raste dhe të vdekur me COVID-19 
se çdo rajon tjetër i Britanisës së Madhe. Kjo prirje ka vijuar për javë të 
tëra dhe në përgjithësi rastet në rajonin e Londrës kanë zënë rreth 18 për 
qind të rasteve gjithsej në shkallë vendi, kurse vdekjet kanë arritur deri në 
26 për qind.19)

Në Spanjë, rajonet më të prekura me COVID-19 kanë qenë ai i Ma-
dridit me 28 për qind të rasteve dhe 35 për qind të vdekjeve dhe i Katalon-
jës (me kryeqytet Barcelonën) me 21 për qind të rasteve dhe rreth 20 për 
qind të vdekjeve gjithsej. 

Në Moskë, kryeqytetin e Rusisë, janë konfirmuar me COVID rreth 57 
mijë raste nga 124 mijë të prekur në shkallë vendi ose 46 për qind.

Rajoni i Parisit (Île-de-France) ka rreth 12.1 milionë banorë, rajoni më 
i populluar në Francë (18.2% e popullsisë urbane) (Eurostat, 2017). Me 
6 285 vdekje rajoni i Parisit regjistroi numrin më të madh të vdekjeve në 
Francë ose 24.6 për qind të numrit gjithsej.20)

Qarku i Tiranës, ku banon rreth 30 për qind e popullsisë së vendit, 
ka konfirmuar 44 për qind të rasteve dhe 58 për qind të vdekjeve me 
COVID-19.

Një veçori tjetër e shpërthimit të COVID-19 është se preku (sido që në 
shkallë të ndryshme) të gjitha kontinentet në botë, njerëz pa dallim nga 
kombësia, feja, raca, gjinia, statusi social, ekonomik, politik, gjithkënd që 
gjeti të papërgatitur e të pambrojtur. Një pjesë e tyre, kryesisht nga moshat 
e larta, kanë humbur edhe jetën. 

Gjatë muajit mars e në vijim u prekën me COVID-19 princi i Mona-
kos Albert II, 62 vjeç; Princ Çarlsi, 71 vjeç, trashëgimtar i fronit britanik; 
Kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Xhonson, 55 vjeç; Kryeministri 
rus Mikhail Mishustin, Presidenti i Universitetit të Harvardit (një nga tre 
universitetet më të mira në ShBA dhe në botë) dhe e shoqja e tij; aktori i 
njohur amerikan Tom Hanks, 63 vjeç, me gruan e tij Rita Wilson, po 63 
vjeçe; tenori i famshëm P. Domingo, 79 vjeç; Kevin Durant, 31 vjeç, bas-

18)
https://nymag.com/intelligencer/article/new-york-coronavirus-cases-updates.html
19) https://www.citypopulation.de/en/uk/covid/
20) https://www.statista.com/statistics/1104273/death-coronavirus-region-france/



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2020 35

ketbollist i njohur i NBA. 
Në betejën kundër COVID-19 u prekën edhe qindra mjekë e infer-

mierë në botë. Kësaj nuk i shpëtuan edhe mjekë shqiptarë, madje në detyra 
të rëndësishme, si drejtori i Urgjencës Kombëtare, drejtori i Laboratorit 
Klinik në QSUT, ish-drejtues kryesorë të Spitalit Infektiv apo që u kanë 
shërbyer të sëmurëve nga virusi.

Të gjitha këto tregojnë që nuk ka rrugë tjetër veçse të mbrohemi duke 
zbatuar rregullat, si kur jemi jashtë, ashtu edhe kur jemi duke qëndruar në 
shtëpi!

Masat e përcaktuara dhe zbatuara janë të karakterit administrativ, 
shëndetësor dhe ekonomik e financiar. Të tria këto përbëjnë hallka të 
një zinxhiri për t’u mbrojtur nga pasojat e këtij virusi famëkeq. Dy të parat 
synojnë frenimin e përhapjes së virusit, duke u mbyllur në shtëpi dhe duke 
lënë në funksion vetëm ato objekte apo veprimtari të domosdoshme për 
jetën e përditshme, duke pezulluar shkollat, kopshtet, çerdhet, kinematë, 
teatrot, stadiumet, duke zbatuar rregullat e higjienës personale, si larja 
periodike e duarve me ujë e sapun, distancimi fizik mbi një metër larg 
njëri-tjetrit, rregullat e takimeve dhe përshëndetjeve me njëri-tjetrin etj. 
Në të njëjtën kohë, qeveritë morën masa për të përforcuar shërbimin shën-
detësor me personel mjek e infermier si dhe me pajisje e bazë materiale në 
spitalet e specializuara infektive. 

Masa tjetër ka të bëjë me mbrojtjen sociale me para të familjeve dhe 
punonjësve që u prekën drejtpërdrejt dhe në mënyrë të tërthortë nga virusi 
vdekjeprurës.21)

Të dhënat e tanishme statistikore tregojnë që qeveritë që filluan dhe 
i zbatuan të parat këto masa arritën edhe rezultate më të shpejta dhe më 
të qëndrueshme. Këtu mendoj se hyjnë edhe masat e zbatuara në kohën e 
duhur nga qeveria shqiptare, të cilat kanë dhënë ndikimin e tyre që pasojat 
e COVID-19 të jenë të përballueshme nga sistemi shëndetësor.

Mosha ka luajtur gjithashtu një rol të rëndësishëm në prekjen ose jo të 
popullsisë nga COVID-19. Aty ku mosha mesatare e popullsisë është më e 
lartë, për rrjedhojë edhe pjesa e plakur më e madhe në numër, edhe infek-
timet nga COVID-19 kanë qenë më të shumta dhe më me pasoja. Kështu 
ka ndodhur në kontinentin europian, ku mosha mesatare e popullsisë është 
43 vjeç, në Amerikën e Veriut 39 vjeç, në Azi 32 vjeç, në Amerikën Latine 

21) Trajtimi i masave me karakter ekonomik e financiar kërkon një temë të veçantë.
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dhe Karaibe 31 vjeç, në Oqeani 33 vjeç. Por në Afrikë mosha mesatare 
është vetëm 20 vjeç, pra një popullsi më e re është edhe më rezistente 
ndaj kësaj sëmundjeje të panjohur. Me rëndësi është edhe treguesi tjetër 
demografik: shkalla e fertilitetit. Në Azi është 2.2, në Afrikë 4.4, në Europë 
1.6, në Amerikën e Veriut 1.8, në Amerikën Latine dhe Karaibe 2 dhe në 
Oqeani 2.4.

Kjo epidemi nxori në pah edhe mangësitë e politikave të ndjekura 
nga qeveritë në fushën e shëndetësisë. Kështu, Amartya Sen, çmimi Nobel 
në Ekonomi për vitin 1998, shkruante në gazetën “Financial Times” të 
datës 15 prill 2020 se: “Në politikat kundër kësaj pandemie, barazia nuk ka 
qenë një përparësi veçanërisht e dukshme. Në SHBA, afro-amerikanët po 
vdesin me një ritëm jashtëzakonisht më të lartë nga COVID-19 se njerëzit 
e bardhë. Në Çikago, më shumë se 70 për qind e vdekjeve nga pandemia 
kanë qenë të afro-amerikanëve që përbëjnë vetëm një të tretën e popullsisë 
banuese.” 22) Gjatë kësaj periudhe, e sidomos në fillim të pandemisë së 
COVID-19, u vërejt një mungesë bashkëpunimi e solidariteti nga vendet 
e BE-së për të ndihmuar vendet më të prekura, në rastin konkret Italinë. 

Prandaj pati një jehonë pozitive dërgimi më 29 mars i një grupi prej 
30 mjekësh dhe infermierësh nga Shqipëria për të ndihmuar në një spital 
në Lombardi, në rajonin më të infektuar të Italisë. Një grup tjetër prej 60 
infermirësh u dërgua gjithashtu në këtë zonë më datën 20 prill 2020.

Në kushtet kur shkenca e mjekësisë nuk ka gjetur ende një zgjidhje 
bindëse për të luftuar pandeminë COVID-19, një rol të veçantë po luan 
statistika. Të dhënat e mbledhura në të katër anët e botës po analizohen 
përmes të dhënave statistikore për të njohur efektet e barnave të përdorura, 
për të njohur të dhënat demografike të të sëmurëve apo të vdekurve, si dhe 
për të riformatuar masat më të përshtatshme në të ardhmen.

22) Amartya Sen . The writer, a Nobel laureate, is Thomas W Lamont University 
Professor at Harvard. A better society can emerge from the lockdowns. Financial Times. 
April 15 2020.
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AbstrAct

The role of vocational education has evolved after the 1990s. While during the pe-
riod of socialism vocational education was dominant in the secondary education system 
in Albania, that was necessary to respond to the demand of the existing industry, after 
the 1990s, the closing of the main industries brought the slimming down of vocational 
education. Only after 2000, there is an increase in interest in vocational education in the 
context of Albania’s EU integration processes. National strategies emphasize the role 
of vocational education in the development of human capital and meeting the needs of 
the domestic market and the demand for skilled labour among foreign investors, but es-
pecially in the social inclusion of vulnerable groups. Based on the findings of the study, 
some summary ideas for policy-makers and other actors of vocational education in Al-
bania naturally emerge. Vocational education policies and practices should be oriented 
towards the influence of the family, which has a significant impact on the choice of the 
higher secondary education. Increasing the interest of students to pursue vocational edu-
cation, not only those who complete the compulsory education system with low results 
and who consider the gymnasium difficult, but to encourage students with high academic 
results, as they also have open opportunities for continuing university studies, as one 
of the desires of students graduating from vocational education today. The perception 
of being suitable for special work is a key driver for the choice of study branches, so 
for schools it is important to choose subject profiles and qualified teacher with the right 
training who have a great impact on school reputation to students, their families and 
society in general. Business representatives placed at the head of the governing boards 
of vocational secondary schools, with representatives of local government units, have the 
responsibility to enable students’ professional practices to recognize the modern technol-
ogies for which they are interested to invest, while schools find it difficult to renovate their 
laboratories. Representatives of vulnerable groups such as associations of people with 
disabilities, Roma and Egyptians, orphans, etc., should be part of politics and vocational 
education practices.

Key words: vocational educational, social inclusion, pupils’ profile, labour market.
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Hyrje 
Roli i arsimit profesional ka evoluuar në këtë periudhë tranzicioni të 

pas viteve 1990.1) Ndërsa gjatë periudhës së socializmit arsimi profesional 
ka qenë dominues në sistemin e arsimit të mesëm në Shqipëri, që plotëson-
te kërkesat e industrisë ekzistuese, shkatërrimi i saj pas viteve 1990 solli 
edhe tkurrjen e arsimit profesional. Vetëm pas gati një dekade, pas vitit 
2000, vihet re një rritje e interesit për arsimin profesional në kontekstin 
edhe të proceseve të integrimit të Shqipërisë në BE. Strategjitë kombëtare 
theksojnë rolin e arsimit profesional jo vetëm për zhvillimin e kapitalit 
njerëzor dhe përmbushjen e nevojave të tregut vendës dhe kërkesave për 
fuqi punëtore të kualifikuar edhe të investitorëve të huaj në Shqipëri, por 
veçanërisht në përfshirjen sociale të grupeve vulnerable. 

Bazuar në gjetjet e studimit, dalin natyrshëm disa ide përmbledhëse 
për politikëbërësit dhe aktorët e tjerë të arsimit profesional. Politikat 
dhe praktikat e arsimit profesional duhet të orientohen drejt ndikimit të 
familjes, e cila ka një rol të konsiderueshëm në zgjedhjen e drejtimit të 
arsimit të mesëm të lartë. Rritjes së interesit të nxënësve për të ndjekur 
arsimin profesional, jo vetëm të atyre që përfundojnë sistemin e arsim-
it të detyrueshëm me rezultate të ulëta dhe që e konsiderojnë gjimnazin 
të vështirë, por të nxiten nxënësit me rezultate akademike të larta, pasi 
edhe për ta janë hapur mundësitë e vazhdimit të studimeve universitare, 
si një nga dëshirat e nxënësve që diplomohen nga arsimi profesional sot. 
Perceptimi i të qenit i përshtatshëm për punë të veçantë përbën një nxitës 
kryesor për zgjedhjen e degëve të studimit, prandaj për shkollat ka rëndësi 
zgjedhja e profileve të lëndëve dhe zgjedhjet e mësuesve me formimin e 
duhur, të cilët kanë një ndikim të madh për të siguruar rritjen e reputacionit 
të shkollës te nxënësit, familjet e komuniteti, për t’i orientuar të rinjtë drejt 
zgjedhjes së karrierës profesionale.

1) Ky artikull bazohet në gjetjet e studimit “Mapping of VET educational policies 
and practices for social inclusion and social cohesion in the Western Balkans, Turkey 
and Israel”(“Matja e Ndikimit të Politikave dhe Praktikave të Arsimit dhe Formimit 
Profesional në Përfshirjen dhe Kohezionin Social në Ballkanin Perëndimor, Turqi dhe 
Izrael”), mbështetur nga European Training Foundation (2012-2013). Unë kam realizuar 
studimin si drejtuese e ekipit kërkimor për Shqipërinë, me bashkëpunëtore Sidita Dibra, 
lektore në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, si pjesë të ekipit studimor të 
London School of Economics.
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Përfaqësuesit e biznesit, të vendosur në krye të bordeve të drejtimit të 
shkollave të arsimit të mesëm profesional, së bashku me përfaqësuesit e 
njësive të qeverisjes vendore, kanë përgjegjësinë të mundësojnë praktikat 
profesionale të nxënësve me qëllim njohjen e teknologjive bashkëkohore, 
për të cilat bizneset janë të interesuara të investojnë, ndërkohë që shkollat 
e kanë të vështirë t’i rinovojnë laboratoret e tyre. Përfaqësuesit e grupeve 
të cenueshme, siç janë shoqatat e personave me aftësi ndryshe, romëve dhe 
egjiptianëve, jetimëve etj., duhet të jenë pjesë e të gjitha fazave të politikës 
dhe praktikave të arsimit profesional në Shqipëri.

1. Sistemi i Arsimit Profesional në Shqipëri
Prej më shumë se dy dekadash, Shqipëria është pjesë e një mjedisi 

global dhe po ndikohet gjithnjë e më shumë nga rritja e kërkesës për fuqi 
punëtore të kualifikuar në tregun e brendshëm dhe në tregun rajonal dhe 
evropian. Shpesh shtypi i ditës njofton për profesione të kërkuara që janë të 
nevojshme, jo vetëm nga kompanitë vendëse, por edhe nga ato ndërkom-
bëtare të interesuara për të investuar në vendin tonë. Kjo situatë kërkon 
politika arsimore dhe veçanërisht ato të arsimit profesional të orientuara 
drejt tregut të punës. Këto vite të tranzicionit i përballën forcat e punës 
në Shqipëri me shumë sfida sociale që imponuan lëvizjet e popullsisë nga 
zonat rurale në ato urbane dhe emigrimi jashtë vendit. Pavarësisht këtyre 
përpjekjeve individuale për të siguruar një vend pune në tregun kaotik, 
politikat për orientimin e arsimit profesional janë si një parakusht për zhvi-
llimin e burimeve njerëzore në vendin tonë, ku tregu dominohet nga biz-
nesi i vogël familjar dhe ku mundësitë e punësimit referuar treguesve të 
INSTAT-it janë më të larta për të diplomuarit nga arsimi profesional. Papu-
nësia e lartë te grupmoshat e reja bën imperative investimin në arsimin 
profesional për të mundësuar përfshirjen e të rinjve në tregun e punës dhe 
integrimin e tyre social, veçanërisht për grupet e riskuara të personave me 
aftësi ndryshe, fëmijëve romë, egjiptianë, jetimëve, të rinjve që banojnë në 
zonat rurale etj.

Ky artikull paraqet disa gjetje nga studimi i përqendruar në rolin e poli-
tikave të arsimit profesional në përfshirjen sociale dhe kohezionin social 
në Shqipëri. Metodologjia e përdorur në studim është një qasje kërkimore 
që ndërthur një hulumtim të literaturës në fushën e arsimit profesional dhe 
përfshirjes sociale, pasuar nga një seri intervistash të thelluara gjysmë të 
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strukturuara me politikëbërësit dhe aktorë të tjerë të politikës së arsimit 
profesional. Në nivelin lokal janë realizuar tre studime të rasteve të arsimit 
dhe formimit profesional në qytetet e Elbasanit, Tiranës dhe Durrësit. In-
tervistat e thelluara dhe fokusgrupet me aktorët përkatës në këtë fushë, si 
dhe pyetësorët e strukturuar me administratorët e shkollave, mësuesit dhe 
nxënësit e shkollave profesionale, mundësuan matjen e ndikimit të arsimit 
profesional në përfshirjen sociale të grupeve të cenueshme. 

Arsimi profesional është pjesë përbërëse e sistemit të edukimit dhe 
vendi i tij del qartë në pah referuar të dhënave statistikore mbi numrin e 
nxënësve, mësuesve, institucioneve arsimore dhe mbi raportet e tyre re-
spektive, si në arsimin publik edhe në atë privat. (Tabela 1) Në arsimin 
publik dhe privat ka 274 shkolla të bashkuara, të cilat përfshihen edhe te 
numri i shkollave të arsimit bazë edhe te numri i shkollave të mesme. Në 
total ato numërohen vetëm një herë. (Tabela 2)

Në arsimin publik ka 206 shkolla të bashkuara me 9-vjeçare, 10 prej të 
cilave artistike (4 profesionale të bashkuara me gjimnaz), të cilat përfshi-
hen edhe te numri i shkollave të arsimit bazë edhe te numri i shkollave të 
mesme. Në total ato numërohen vetëm një herë.

Institucionet e arsimit profesional në Shqipëri, përfshirë shkollat pro-
fesionale publike dhe private, përbëjnë vetëm 1.15 për qind të institucione-
ve në arsimin parauniversitar. Numri i nxënësve në këto shkolla përbën 
vetëm 4.20 për qind të të gjithë nxënësve të arsimit parauniversitar, kurse 
numri i mësuesve në to është edhe më pak, rreth 3.49 për qind. Shqipëria 
ka një pjesëmarrje mjaft të ulët në krahasim me nevojat e tregut dhe në 
krahasim me rajonin e Ballkanit.

Tradita e arsimit profesional para viteve ‘90 i ka pas lënë një vend të 
rëndësishëm këtij arsimi, ku nxënësit përbënin rreth 70% të nxënësve në 
arsimin e mesëm publik. Tabela 4 na tregon se në vitin 1992 ende ruhet 
një numër më i madh i nxënësve në arsimin profesional (74,102), që shkon 
drejt barazimit me nxënësit në arsimin e mesëm të përgjithshëm (72,439) 
(Tabela 3).

Në dhjetëvjeçarin e parë të tranzicionit deri në vitin 2000, situata 
evoluon në të kundërtën, arsimi profesional përbën vetëm 16% të nxë-
nësve të regjistruar në arsimin e mesëm. Në vitin 2013 vihet re një rritje 
e ndjeshme e nxënësve të arsimit të mesëm profesional dhe në vitin 2017 
të regjistruarit në arsimin e mesëm profesional përbëjnë 20,6% të totalit të 
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Tabela 3. Arsim
i privat, 2018-2019
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të gjithë nxënësve në arsimin e mesëm. Arsimi i mesëm profesional merr 
rreth 28% të buxhetit të arsimit të mesëm2), pavarësisht se ka vetëm 20% 
të nxënësve. Megjithatë buxheti për arsimin e mesëm profesional është i 
pamjaftueshëm, pasi ai është më shumë i kushtueshëm krahasuar me ar-
simin e mesëm të përgjithshëm.

Që nga fillimi i viteve ‘90, Shqipëria është përballur me ndryshime 
tërësore të sistemit ekonomik të tregut të lirë, ku konkurrenca shkaktoi 
rrënimin e shumë ndërmarrjeve duke krijuar një papunësi në masën 22.3% 
më 1991. Ristrukturimi i ekonomisë solli rënien e prodhimit bujqësor dhe 
atij industrial, kurse pjesa e sektorit të shërbimeve u dyfishua nga 33% e 
PBB-së në vitin 1990 në 63% më 2009. Pjesa e sektorit të industrisë u ul 
nga 39% e PBB-së në vitin 1991 në 7.6% më 2009, duke sjellë ndryshime 
në tregun e punës dhe në kërkesën për profesione si metalurg, tekstilist, 
minator etj.3) Kjo situatë ekonomike kërkonte politika arsimore që të si-
guronin fuqi punëtore me aftësitë e kërkuara në tregun e shërbimeve dhe 
industritë e reja si fasoneritë, turizmi, hoteleritë e tregtia, që zëvendësuan 
ato të mëparshmet. 

Nga viti 2006, me nënshkrimin e Aktit të Stabilizim Asociimit, integ-
rimi evropian, si prioriteti strategjik i vendit, i orientoi politikat e zhvilli mit 
dhe futi ekonominë shqiptare në tregjet konkurruese. Ky mjedis dinamik 
shoqëror, ekonomik dhe politik rriti nevojën për reforma dhe koordinim 
të politikave për arsimimin dhe aftësimin e një force pune konkurruese 
dhe produktive. Shqipëria ka ndjekur një proces harmonizimi të kornizës 
ligjore me Acquis Communitaire, ku janë ndryshuar ligje e miratuar 
strategji kombëtare për të garantuar të drejtat e njeriut dhe një shoqëri 
gjithëpërfshirëse. Në këtë kontekst, për më se një dekadë, arsimi profe-
sional është vendosur në prioritetet e shtetit shqiptar, referuar ndryshimeve 
të herëpashershme të kuadrit ligjor pas vitit 2002,4) strategjive kombëtare 
deri në strategjitë e planet e veprimit në nivel shkolle. Arsimi profesional 
konsiderohet si një mundësi për të plotësuar nevojën e vazhdueshme të 
tregut për punonjës të specializuar në profesione të ndryshme dhe për të 

2) Ministria e Financave dhe Ekonomisë: http://www.minfin.gov.al/minfin/Buxheti_
ne_vite_1268_1.php

3) Banka e Shqipërisë: https://www.bankofalbania.org/
4) Ligj Nr.8872, datë 29.03.2002 “Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Shqipëri”, 

amenduar me Ligj Nr. 10011, datë 30.10.2008, dhe Ligj Nr.10434, datë 23.06.2011.
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adresuar papunësinë në rritje të të rinjve. Strategjia Kombëtare e Arsimit 
dhe Formimit Profesional 2014-2020 synoi krijimin e qendrave multifunk-
sionale (arsim profesional dhe trajnim të ofruar në të njëjtin institucion). 
Deri në këtë kohë, formimi profesional ofrohej nga qendrat publike dhe 
private përmes kurseve afatshkurtra 4-6-javore deri në kurse më të gjata 
7-mujore. Formimi profesional ofrohet falas, jo vetëm për të papunët, por 
veçanërisht për grupet e riskuara, si romët, gratë e trafikuara, ish/të burgo-
surit, jetimët dhe personat me aftësi ndryshe. (Tabela 4)

Shqipëria ende përballet me shkallë të lartë të papunësisë së të rinjve 
dhe papunësi të vazhdueshme afatgjatë, të cilat kanë qenë shkaqet krye-
sore të varfërisë dhe përjashtimit social. Referuar të dhënave të tregut të  
punës në Shqipëri, papunësia u ul në 12.3 për qind më 2018, megjithëse 
pjesa e të rinjve që nuk janë as në punësim, as në shkollë dhe as në ndonjë 
formim profesional (NEET) ishte ndër më të lartat në rajon, 26 për qind, 
edhe pse ka prirje rënieje (World Bank & wiiw, 2019). Hendeku gjinor del 
qartë në shkallën e ulët të aktivitetit të grave në tregun e punës. 

Gjatë 2017-2018-s sektorët e industrisë dhe shërbimeve kanë kon-
tribuuar më shumë në krijimin e vendeve të punës, duke u ofruar grave 
rritje më të madhe të punësimit (me 5.4 për qind) krahasuar me 1.6 për 
qind për burrat. Sa i përket moshës, në katër vitet e fundit ka një prirje 
rritjeje të punësimit për grupmoshat më të reja (15 – 24 vjeç) dhe më të 
vjetra (55 – 64 vjeç). Në vitin 2018 Shqipëria kishte nivelin më të lartë 
të vetëpunësimit (34.2 për qind të punësimit total), dukshëm më i lartë te 
burrat sesa te gratë me nivele të ulëta arsimimi, si në të gjithë Ballkanin 
Perëndimor (World Bank & wiiw, 2019). 

Referuar shpërndarjes gjeografike, papunësia shfaqet e lartë në rajonet 
Vlorë, Lezhë, Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Ndërsa, sa u takon shkollave të 
arsimit të mesëm profesional, Tirana është bashkia me përqendrimin më 
të madh të nxënësve në 4 shkolla të arsimit profesional publik, e ndjekur 
nga Durrësi, ku ka vetëm 2 shkolla. Edhe Vlora ka dy shkolla të arsimit 
të mesëm profesional, por numri i nxënësve është sa 1/3 e nxënësve të 
Durrësit, kurse niveli i papunësisë më i lartë. Ndërsa Korça, me gjithë 
numrin më të madh të shkollave të arsimit të mesëm profesional publik 
(5), për nga numri i nxënësve renditet më pas.

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim II 2015-2020, krahas 
objektivave të tjerë, në Shtyllën 3: “Investimi në Njerëzit dhe Kohezionin 
Social”, synon zgjerimin e mundësive për punësim dhe arsimim, si dhe 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2020 47

Tabela 4. N
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rritjen e cilësisë së arsimit dhe krijimin e një shoqërie më gjithëpërfshirëse 
(UNDP 2018:41). Po ashtu, Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 
2014-2020 dhe Plani i Veprimit janë përshtatur për periudhën 2019-2022,5) 
duke përfshirë 17 Objektivat e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e 
Qëndrueshëm, Axhenda 2030. Ndryshimet e strukturave institucionale ku 
arsimi profesional është vendosur nën përgjegjësinë e Agjencisë Kom-
bëtare të Punësimit dhe Aftësive, e cila nga viti 2017 u vendos nën au-
toritetin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, synojnë lidhjen më të 
mirë të politikave të arsimit profesional me politikat makroekonomike dhe 
me shërbimet e punësimit.

2. Përfshirja sociale dhe kohezioni social
Arsimi Profesional (AP) është identifikuar si një instrument kontribues 

në përfshirjen sociale dhe kohezionin social. Përfshirja sociale është një nga 
qasjet e politikës sociale për të adresuar përjashtimin shoqëror, i cili është 
pamundësi e individit/grupit për të marrë pjesë në mënyrë efektive në jetën 
ekonomike, sociale, politike dhe kulturore të shoqërisë. Klasen (1998) iden-
tifikon katër burime të përjashtimit shoqëror: politik, ekonomik, shoqëror 
dhe ai që e shoqëron individin që në lindjen e tij, i lidhur me prejardhjen 
familjare.

Pabarazitë shoqërore kanë ndikim negativ në rritjen ekonomike (Pers-
son dhe Tabellini, 1994), se përjashtimi shoqëror lidhet me papunësinë dhe 
pabarazitë e mundësive që çojnë në një rritje më të ngadaltë ekonomike. 
Roli i AP në përfshirjen sociale është pranuar gjerësisht, pasi rrit shanset e 
punësimit, veçanërisht për grupet e përjashtuara sociale, siç janë nxënësit 
me aftësi ndryshe, ata me prejardhje nga familje të varfra, fëmijët romë etj. 

Të rinjtë sot vlerësohen si kategoria më kritike, me një shkallë të lartë 
papunësie dhe përjashtimi social, që kanë nevojë për mbështetje në tran-
zicionin e vështirë nga shkolla në punë. “Ekziston shqetësimi që të rinjtë 
e përjashtuar nga shoqëria do të paraqesin një kërcënim për mirëqenien e 
ardhshme të shoqërisë, pasi ata mund të rriten duke mos pasur interes për 
rendin ekzistues. Për më tepër, që përjashtimi shoqëror transmetohet brez 
pas brezi dhe mund të krijojë ndarje gjithnjë e më të thella brenda sho-
qërisë që përforcohen brez pas brezi” (Klasen, 1998, f. 4).

5) Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 818, datë 26.11.2014 dhe VKM nr. 659/2019.
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Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO), në Programin për Shqipërinë 
2008-2010, duke iu referuar të dhënave të INSTAT-it, deklaronte se 32% e 
fëmijëve 6-17 vjeç janë duke punuar. Ajo që e bën më problematike situ-
atën është që evidentohen forma të palejuara të punës së fëmijëve, siç janë 
fëmijët që punojnë në rrugë, të përfshirë në veprimtari të paligjshme, ata 
që punojnë në sektorin informal, në sektorin e bujqësisë dhe fëmijët e trafi-
kuar. Ndër arsyet kryesore pse këta fëmijë janë “të detyruar” të përfshihen 
në aktivitete të tilla janë ato të lidhura me statusin shoqëror të familjes së 
tyre, si niveli i varfërisë, prindërit e papunë ose në emigracion, ambienti 
familjar i çrregulluar, përjashtimi nga shkolla, rezultatet e dobëta dhe mo-
spëlqimi i shkollës, pamundësia për t’u regjistruar në shkollë për shkak të 
mungesës së shkollave afër në zonën e tyre të banimit etj.

Në sistemet sociale, siç është ai gjerman, AP rezulton të ketë një shka-
llë më të lartë të ndikimit në përfshirjen sociale dhe kohezionin social. 
Kjo pasi sistemi ekonomik dhe juridik mbështet më shumë ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme të cilat janë akomodueset kryesore të të diplomuarve 
të AP. Procesi i Shqipërisë drejt BE-së imponoi një orientim të politikave 
të zhvillimit me synim rritjen ekonomike me ndikim në rritjen e punësim-
it dhe përfshirjen sociale. AP ka qenë në prioritetet kombëtare referuar 
dy strategjive të veçanta: Strategjia e Arsimit Parauniversitar 2008-2013 
e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, e cila deri më 2013 kishte nën au-
toritetin e saj edhe shkollat e arsimit profesional; dhe Strategjia e Arsi-
mit dhe Formimit Profesional (AFP) 2013-2020, që është në përputhje me 
ligjin e ri të AFP dhe që lidhet me kalimin e arsimit profesional nën au-
toritetin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në 2013. Objektivi 
ishte rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës përmes zhvillimit të aftësive 
të fuqisë punëtore dhe lidhja më e mirë e AP me politikat e punësimit dhe 
ato sociale për integrimin social të grupeve të margjinalizuara të shoqërisë. 

Për herë të parë në Strategjinë e AFP 2013-2020 ekziston një seksion 
i veçantë dedikuar grupeve sociale të pafavorizuara (personat me aftësi 
ndryshe, fëmijët dhe të rinjtë në rrezik; vajzat dhe gratë në nevojë, romët, 
egjiptianët). Objektivi është që shkollat e mesme të AP të shndërrohen në 
ofrues multifunksional, duke ofruar kurse trajnimi afatshkurtra për grupet 
në nevojë. Kjo shënon një hap drejt integrimit të politikave arsimore me 
ato sociale.

Mësuesit në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar trajnohen të kup-
tojnë përfshirjen sociale dhe më pas të zhvillojnë metodologji mësimore 
gjithëpërfshirëse në mjedisin shkollor. Përfshirja sociale është bërë pjesë 
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e tematikës së aftësimit të mësuesve. Sa i përket strategjive të zhvillu-
ara në nivel shkolle, si “Strategjia për Mbështetjen e Nxënësve me Aftësi 
Ndryshe” dhe “Strategjia e Integrimit të Nxënësve që kthehen nga Emi-
gracioni”, shkollat e AP kanë detajuar planet e tyre të veprimit për të iden-
tifikuar problemet e mundshme dhe për të siguruar një mjedis gjithëpërf-
shirës. Çdo shkollë ka tani një psikolog shkollor me kohë të pjesshme, 
përgjegjës për krijimin e hartës sociale me të dhëna socio-ekonomike të të 
gjithë nxënësve. Psikologu së bashku me administratorët e shkollës synon 
krijimin e një plani veprimi drejt mësimit dhe mjedisit gjithëpërfshirës. 
Nga të dhënat e Tabelës 8, rezulton se në vitin 2018-2019, në shkollat e 
mesme profesionale publike ka pasur gjithsej 15 psikologë me kohë të 
pjesshme, por asnjë punonjës social. Nisur nga profili i nxënësve që ndje-
kin AP, të cilët janë me rezultate të dobëta shkollore dhe vijnë kryesisht 
nga familje me status të dobët social, me prindër të papunë, familje në 
ndihmë sociale, roli i punonjësit social, krahas atij të psikologut, është më 
se i domosdoshëm. Madje punonjësi social ka nevojë të përfshihet edhe 
në kopshte, në nivelin parashkollor, për të punuar me familjet e fëmijëve 
romë, e fëmijëve me probleme të shëndetit mendor etj., që të parandalohet 
braktisja e shkollës dhe të nxitet dëshira për të vazhduar studimet përtej 
arsimit bazë të detyrueshëm. 

Bordet drejtuese të shkollave të arsimit profesional drejtohen nga për-
faqësues të biznesit dhe kanë pjesëmarrje nga përfaqësues të pushtetit ven-
dor me qëllim mobilizimin më të mirë të burimeve lokale. Përfaqësuesit 
e organizatave të shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e prindërve mungojnë 
në bordet drejtuese të shkollave. Shoqëria civile me projekte nga donatorë 
të huaj në shkollat e AP ka luajtur një rol të konsiderueshëm në zhvillimin 
e AP. 
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Tabela 6. Psikologë dhe punonjës socialë në Arsimin Parauniversitar,
2018-2019

Psikologë Punonjës socialë

Burimi: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

3. Rritja e interesit për arsimin profesional
Studiues të ndryshëm kanë identifikuar disa faktorë që ndikojnë në 

përzgjedhjen e shkollës, faktorë të brendshëm ose të jashtëm, të tillë si: 
statusi socio-ekonomik i familjes, rezultatet akademike, vetinteresi dhe 
personaliteti i nxënësit, identiteti kulturor, globalizimi, shoqërizimi, mo-
deli që njohin i rolit të personave me ndikim në jetën e tyre, mbështetja so-
ciale, informacioni i disponueshëm, burimet financiare, zgjedhjet arsimore 
të disponueshme, perceptimi i të qenit i përshtatshëm për punë të veçanta 
të ndikuara nga prejardhja etnike, niveli i rezultateve në shkollë, qëndrimet 
dhe ndryshimet në karakteristikat e punës, këshilltarët e karrierës dhe më-
suesit e shkollës. Anëtarët e familjes konsiderohen faktor me ndikim të 
konsiderueshëm në zgjedhjen e shkollës, veçanërisht në vendimin për t’u 
orientuar në AP. Mësuesit gjithashtu kanë një ndikim të madh për të sigu-
ruar informacion të saktë që do t’i çojë nxënësit të bëjnë zgjedhjen e duhur 
të karrierës së tyre profesionale.

Në Shqipëri janë ndërmarrë disa reforma për të rritur pjesëmarrjen e 
nxënësve në AP. Agjencia Kombëtare e AP, institucioni përgjegjës për har-
timin e kurrikulave shkollore, i ka rimodeluar për ta bërë AP më tërheqës 
dhe për të pajisur nxënësit me aftësitë e nevojshme që kërkon tregu i punës. 
Ndryshime të rëndësishme kërkohen në përbërjen e moduleve teorike dhe 
praktike në drejtim të rritjes së raportit të praktikës (bazuar në shkollë 

TOTAL Publik Privat TOTAL Publik Privat
Gjithsej 414 308 106 163 158 5
Kopshte 0 0 0 0 0 0
Arsimi Bazë 228 181 47 134 130 4
Arsimi i Mesëm 186 127 59 29 28 1
Gjimnaz 161 107 54 27 26 1
Gjimnaze të 
orientuara 5 5 0 2 2 0

Profesional 20 15 5 0 0 0
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dhe praktikat në kompani) deri në 50%. Shërbimi i orientimit të karrierës 
është përfshirë që në arsimin e detyrueshëm për të prezantuar nxënësit 
me mundësitë e drejtimit të karrierës dhe t’i ndihmojë ata të bëjnë një 
vetëvlerësim dhe të përcaktojnë qëllimet e zhvillimit personal bazuar në 
mundësitë e punësimit, vetëpunësimit dhe karakteristikat personale. 

Shkollat e AP nga ana e tyre kanë ndërmarrë iniciativa për të rritur 
regjistrimin në shkolla, siç janë fushatat promovuese si ditë të hapura në 
shkollë me nxënësit që diplomohen nga arsimi bazë, mësimdhënës dhe 
përfaqësues të biznesit, shpërndarja e fletëpalosjeve dhe broshurave me 
programet shkollore etj. Krahas orientimit të karrierës për nxënësit e klasës 
së 9 të shkollave të arsimit bazë, prezantimi i AP si opsion në lëndën “ori-
entim në karrierë” ose si projekt është pjesë e nismave për rritjen e inte-
resit për arsimin profesional. Lidhur me kriteret e përzgjedhjes në AP, nuk 
kërkohen më si parakusht provimet e regjistrimit, nota minimale mesatare 
e kërkuar dhe aftësitë e veçanta fizike të vendosura më parë. Të gjithë nxë-
nësit të cilët mbarojnë arsimin e detyrueshëm dhe janë më pak se 17 vjeç 
lejohen të regjistrohen në AP. Shkollat   e AP-së ofrojnë një larmi specia-
litetesh në tre nivele studimi dhe nxënësit janë të lirë të zgjedhin profilin 
e tyre të preferuar. Gjithsesi hapja e shkollës së AP mund të konsiderohet 
edhe si e parakohshme, kryesisht për shkak të kapaciteteve dhe kufizimeve 
të infrastrukturës së shkollave dhe nevojës për nxënës me rezultate të mira, 
veçanërisht për profilet e reja të hapura, si informatikë, panele diellore etj. 
Disa shkolla, në kushtet e rritjes së numrit të nxënësve, operojnë me turne; 
raporti nxënës/mësues është rritur.

Referuar të dhënave të pyetësorëve me nxënësit, arsyeja kryesore e 
tyre në përzgjedhjen e AP është shpresa për të gjetur punë dhe për të pa-
sur më shumë para. Këto arsye janë më të forta për nxënësit me status të 
ulët familjar, si raste të nxënësve me prindër të papunë, të divorcuar etj. 
Pyetësori i nxënësve tregoi një nivel të moderuar të ndikimit të familjes 
në përzgjedhjen e shkollës AP, në krahasim me arsye të tjera, të tilla si: 
për të rritur mundësitë për të zënë një vend pune, të mësojnë aftësi për të 
mbështetur karrierën në të ardhmen, për të marrë një profesion, për të fitu-
ar më shumë para në të ardhmen etj.

Edhe nëse familja nuk identifikohet nga nxënësit si një faktor i rëndë-
sishëm në zgjedhjen e AP, një analizë më e thellë e pyetjeve të tjera (arsy-
eja për të arritur rezultate të mira në shkollë ose ndihma e nevojshme për 
të gjetur një vend pune) zbulon familjen si faktorin më të rëndësishëm. In-
tervistat me prindërit, administratorët e shkollës dhe hartuesit e politikave 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2020 53

konfirmuan rolin e rëndësishëm të familjes në zgjedhjen e shkollës AP. 
Familja, është veçanërisht e rëndësishme për t’u analizuar si faktor i përz-
gjedhjes së AP në kontekstin e kulturës shqiptare, ku familja ka një ndikim 
të fortë në jetën sociale të çdo individi. Hulumtimi i fundit i realizuar nga 
PEM / GIZ në Veri të Shqipërisë identifikoi këshillat familjare si arsyen 
më të rëndësishme të zgjedhjes së shkollës AP, e ndjekur nga mundësitë 
më të mira të punësimit. Prandaj familjet e tyre janë ato që duhet të arrihen 
edhe përmes fushatave informuese. Këto komente tregojnë se dëshirat dhe 
talentet e nxënësve duket se janë shumë të rëndësishme në zgjedhjen e një 
karriere dhe nevojiten më shumë përpjekje për t’i udhëhequr dhe infor-
muar ata më mirë për karrierën profesionale (Shkreli, 2013, f. 14).

4. Profili i nxënësve të arsimit profesional
Të dhënat statistikore mbi regjistrimet në AP dhe analizimi i pyetësorit 

të nxënësve bënë të mundur të njihej tipologjia e nxënësve që zgjedhin AP. 
Një nga karakteristikat është hendeku i dukshëm gjinor në pjesëmarrjen në 
AP në Shqipëri. 

Një nxënës tipik i AP në Shqipëri është djalë. Shumica e nxënësve që 
morën pjesë në studim (75%) ishin djem. Specialitete të tilla si mekanik, 
elektrik, hidraulik etj., konsiderohen si fushë e studimeve për djem dhe në 
një prej shkollave të shqyrtuara në këtë studim, që ofron këto profile, nuk 
është regjistruar asnjë vajzë (shkolla “Beqir Çela”). 

Regjistrimi i vajzave është gjithashtu i kufizuar për shkak të aksesit 
të shkollave të AP, ato janë të pakta, dhe vendndodhjes së shkollës. Në 
rrethin e Beratit, për shembull, nga katër shkolla me 450 nxënës, vetëm 
40 prej tyre janë vajza të regjistruara në shkollën e qytetit, duke reflektuar 
faktin se vajzat në zonën rurale kanë akses të kufizuar (GIZ, 2011, f.19).

Vështirë të përcaktohet nëse nxënësit tipikë të AP vijnë nga zona ru-
rale apo urbane. Përbërja e nxënësve të shkollës varet nga vendndodhja e 
shkollës - nxënësit zgjedhin një shkollë aty pranë - nëse shkolla është në 
zonën rurale, shumica e nxënësve janë banues në zonën rurale. Megjithatë, 
në shkollën “Beqir Çela”, e cila ndodhet në periferi të qytetit të Durrësit, 
në një zonë urbane si Shkozeti, 60% e nxënësve janë të ardhur nga zonat 
rurale. Ndërsa në Shkollën Ekonomike Teknike, që ndodhet në qendër të 
Tiranës, 82% e nxënësve vijnë nga zona urbane. Institucione të tilla të 
shkollave nacionale të arsimit profesional, sikurse është rasti i këtyre dy 
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shkollave që kanë qenë pjesë e studimit, kanë edhe konvikt për nxënësit që 
vijnë nga zona të tjera dhe akomodimi është falas. Konviktet, sikurse edhe 
mirëmbajtja e shkollave të AP, menaxhohen dhe financohen nga njësitë e 
qeverisjes vendore.

Statusi familjar i shumicës së nxënësve që ndjekin AP është familje me 
status të dobët ekonomik, me prindër të papunë, të arsimuar dobët dhe me 
numër të madh anëtarësh. Në shkollat e vëzhguara, vetëm 29% e nxënësve 
kanë prindër që punojnë, ndërsa 46% e nënave të nxënësve janë të papuna. 
Niveli arsimor i prindërve ndryshon, prindërit e nxënësve të zonave rura-
le janë më pak të arsimuar, por shumica e prindërve kanë vetëm arsimin 
bazë ose të mesëm dhe vetëm 15% e prindërve kanë diplomë universitare. 
Numri mesatar i anëtarëve të familjes së nxënësve të AP është 6, që duke 
marrë parasysh statusin e lartpërmendur të punësimit, e bën standardin e 
jetesës së një familjeje të tillë relativisht të ulët.

Nxënësit që regjistrohen në AP janë ata që vijnë me rezultate të ulë-
ta akademike nga arsimi i detyrueshëm, që konsiderohet gjithashtu si një 
imazh negativ për sistemin e arsimit profesional. Nota mesatare e tyre 
është 6 që në hyrje. Pyetësorët me nxënësit dhe statistikat e shkollave 
tregojnë se nota mesatare e nxënësve është nën 7. Për të parandaluar brak-
tisjen e shkollës, shkolla “Beqir Çela” ka organizuar provime vlerësimi 
për nxënësit e vitit të parë në matematikë, kimi dhe fizikë, që mësuesit të 
identifikojnë nxënësit në nevojë për t’u ofruar orë shtesë mësimdhënieje 
në këto lëndë, si punë të papaguara për mësuesit.

Grupet e cënueshme janë tërhequr në sistemin e AP nga skemat e bur-
save për fëmijët me aftësi ndryshe, jetimë, të varfër, romë, fëmijët e të 
përndjekurve politikë, si dhe ata që banojnë më shumë se 5 km larg shko-
llave të AP. Me gjithë reformat dhe iniciativat për të tërhequr grupet në 
nevojë, pjesëmarrja e tyre është ende e ulët, kryesisht për shkaqe që lidhen 
me infrastrukturën e shkollave apo vështirësi të lidhura me grupe të cak-
tuara si më poshtë. 

Së pari, frekuentimi i tyre ndonjëherë është i vështirë për shkak të 
mungesës së diplomës së arsimit bazë të detyrueshëm, si fëmijët romë. 

Së dyti, ekziston një diskriminim midis grupeve të cenueshme në 
stimujt që ofrohen për të marrë pjesë në AP. Ndërsa disa kategori, si të 
verbrit, fitojnë dyfishim të pagesës së aftësisë së kufizuar nëse ata ndjekin 
sistemin AP, të tjerët, si kategoria e shurdh-memecëve, nuk kanë ndonjë 
përfitim.

Së treti, aksesi për fëmijët me aftësi ndryshe mbetet problematik. Si pas 
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Sondazhit të Inventarizimit dhe Kushtet e Shkollave në Shqipëri (2011), 
vetëm 4.1% e ndërtesave janë të aksesueshme për personat në karrige me 
rrota, 2.4% janë të arritshme vetëm në katin e parë. Vetëm 1.7% e ndërte-
save kanë klasa që janë lehtësisht të arritshme pa rampa. Vetëm 5% e ndër-
tesave kanë të paktën një tualet të përshtatur për përdorim të personave me 
aftësi ndryshe. Shkolla Teknike Ekonomike në Tiranë i sistemon nxënësit 
me aftësi ndryshe në mjediset e klasave në katet e para dhe ua kushton 
atyre një banjë - edhe pse asnjë nga zgjidhjet nuk i përmbush standardet.

Destinacioni i nxënësve pas mbarimit të secilit prej 3 niveleve të 
njëpasnjëshme në sistemin aktual të fraksionuar të AP dhe diplomimit të 
tyre është punësimi direkt. Megjithatë, pothuajse të gjithë nxënësit zgje-
dhin të kryejnë katër vite studimi dhe shkalla e braktisjes së vitit të katërt 
është më pak se 1%. Pas mbarimit të sistemit 4-vjeçar të AP, ata kanë 
të njëjtat mundësi dhe ndjekin të njëjtën procedurë për t’u regjistruar në 
universitet, si maturantët nga shkollat e tjera të mesme. Sipas pyetësorit 
me nxënësit, sa i takon pyetjes për planet e tyre në të ardhmen, gati 79% e 
nxënësve përgjigjen se do të shkojnë në universitet. E njëjta shifër konfir-
mohet nga intervistat me mësuesit në shkollën “Beqir Çela”, ndryshe nga 
situata në shkollën Ekonomike në Tiranë, ku rreth 90% e të diplomuarve 
vazhdojnë universitetet. 

Regjistrimi në universitet lidhet jo vetëm me dëshirën, por edhe me 
rezultatet akademike dhe mundësitë e punësimit. Edhe nëse 86% e stu-
dentëve janë përgjigjur që do të kërkojnë një vend të paguar, realisht është 
e vështirë gjetja e punësimit nëse nuk kanë një biznes familjar. Punësimi 
varet edhe nga mundësitë e tregut të punës në zonën e tyre, si dhe lloji i 
profesionit. Durrësi është një rajon me një ekonomi në rritje, veçanërisht 
në zonën ku ndodhet shkolla, prandaj të diplomuarit e kanë më të lehtë 
gjetjen e punës. Të diplomuarit e shkollës së mesme ekonomike preferojnë 
universitetin, edhe pse janë të përgatitur për të hyrë në tregun e punës dhe 
kompani të ndryshme private do të ishin të gatshme t’i punësojnë ata në 
pozicionet hyrëse. 

Një mësues i shkollës është caktuar të mbajë lidhjet e shkollës me 
institucione të ndryshme për praktikat e nxënësve, edhe me qëllimin afat-
gjatë të punësimit të tyre. Shkolla “Beqir Çela” mbante lidhje me bizneset 
në zonën e Shkozetit, si me serviset e makinave, si ai i BMV, i cili kishte 
investuar në teknologjinë moderne informatike të kontrollit të makinave, 
ndërkohë që laboratori i shkollës vazhdonte me pajisje të thjeshta mekani-
ke. Ndërsa shkolla e mesme ekonomike në Tiranë mbante lidhje me bankat 
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për t’u ofruar mundësinë nxënësve të fitonin aftësi gjatë praktikës së tyre 
profesionale. Bashkëpunimi me biznesin është jetik për shkollat e AP, por 
edhe për bizneset që të përdorin fuqinë e lirë punëtore të nxënësve të AP, të 
cilët do të jenë prurjet e reja në kërkesat e tyre për fuqi punëtore.

Përfundime
Arsimi profesional ka qenë një përparësi e qeverisë shqiptare këto vitet 

e fundit. Roli i arsimit profesional konsiderohet jo vetëm për zhvillimin e 
kapitalit njerëzor dhe përmbushjen e nevojave të tregut vendës dhe të huaj, 
por veçanërisht për përfshirjen sociale të grupeve vulnerable. Për të rritur 
rolin në përfshirjen sociale, politikat dhe praktikat e arsimit profesional 
duhet të orientohen drejt ndikimit të familjes, e cila dominon zgjedhjen 
e drejtimit të arsimit të mesëm të lartë për shumicën e nxënësve. Rritja e 
interesit të nxënësve për të ndjekur arsimit profesional, jo vetëm e atyre 
që përfundojnë sistemin e arsimit të detyrueshëm me rezultate të ulëta dhe 
që e konsiderojnë gjimnazin të vështirë, por edhe e nxënësve me rezultate 
akademike të larta, është e rëndësishme në kushtet e hapjes së degëve të 
reja të informatikës, paneleve diellore etj.

Hapja e mundësive të vazhdimit të studimeve universitare, si një nga 
dëshirat e nxënësve që diplomohen nga arsimi profesional, do të rrisë repu-
tacionin e shkollave të AP. Perceptimi i të qenit i përshtatshëm për punë të 
veçantë përbën një nxitës kryesor për zgjedhjen e degëve të studimit, pran-
daj për shkollat ka rëndësi zgjedhja e profileve të lëndëve dhe zgjedhjet 
e mësuesve me formimin e duhur, të cilët kanë një ndikim të madh për të 
siguruar rritjen e rolit të shkollës tek nxënësit, familjet e tyre dhe shoqëria 
në përgjithësi. Roli i mësuesit konsiderohet i rëndësishëm për t’i orientuar 
të rinjtë drejt zgjedhjes së karrierës profesionale, prandaj kërkohet trajnimi 
i tyre i vazhdueshëm. 

Përfaqësuesit e biznesit, të vendosur në krye të bordeve të drejtimit të 
shkollave të arsimit të mesëm profesional, së bashku me përfaqësuesit e 
njësive të qeverisjes vendore, kanë përgjegjësinë të mundësojnë praktikat 
profesionale të nxënësve me qëllim njohjen e  teknologjive bashkëkohore, 
për të cilat bizneset janë të interesuara të investojnë, ndërkohë që shkollat 
e kanë të vështirë t’i rinovojnë laboratoret e tyre.

Përfaqësuesit e grupeve të cenueshme, siç janë shoqatat e personave 
me aftësi ndryshe, romëve dhe egjiptianëve, jetimëve etj., duhet të jenë 
pjesë e të gjitha fazave të politikës dhe praktikave të arsimit profesion-
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al në Shqipëri. Rritja e interesit për AP po realizohet përmes kufizimit të 
barrierave të hyrjes, rimodelimit të kurrikulave, hapjes së profileve të reja, 
fushatave promovuese, ofrimit të bursave dhe përfitimeve të tjera sociale 
për grupet e cenueshme. Ende përbërja e nxënësve në AP nuk është het-
erogjene, shumica janë djem, me rezultate të ulëta akademike, u përkasin 
familjeve me arsim të ulët dhe të ardhura të ulëta, që tregon një nivel të 
ulët të përfshirjes sociale. Sistemi i AP në Shqipëri mbetet i financuar në 
mënyrë të pamjaftueshme dhe nuk ka infrastrukturë të përshtatshme.

Strategjitë kombëtare, duke nxitur qasje të integruar të AP dhe bash-
këpunimin e gjithë aktorëve të interesuar për të krijuar modelin multifunk-
sional të shkollave të AP, do të sjellin edhe rritjen e rolit të AP në përf-
shirjen sociale të grupeve që preken nga përjashtimi social.
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PANDEMIA E COVID-19, RREZIKSHMËRIA 
DHE PROBLEMET QË DUHEN ZGJIDHUR
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Universiteti Europian i Tiranës

AbstrAct

The Coronavirus Pandemic, also called COVID-19 or SARS-CoV-2, remains one of 
mankind’s most pressing challenges today. Many of the problems that the Albanian state 
has encountered are the same as those of China and Italy, and the measures taken are in 
line with the WHO Recommendations, but major problems remain unsolved in terms of 
prevention through isolation, quarantine, closure, shops and enterprises, schools, admin-
istration which are causing another difficulty that the economy is falling. Another major 
problem remains how long the Pandemic will continue, but given that past Pandemics 
have had their ups and downs, this Pandemic will also have a certain curve for each 
country including Albania, its peak rise and fall or decrease. of Pandemic because it de-
pends on the implementation of measures of self-isolation, quarantine and hospitalization 
of sick people, testing with suspected and out-of-date tests, and strict self-control, as well 
as good personal hygiene, hand washing, cleaning surfaces, disinfecting squares, side-
walks, schools and kindergartens. Knowing that the corona virus has a bi-lipid coating 
it is easily caused by 30% Alcohol, and soap. In the air, although it may be in the form 
of particle 30, it can be destroyed by the sun’s ultraviolet rays. On cardboard surfaces 
the virus stays at 30`, and on metal and unpainted glass surfaces it can stay for 2-3 days. 
Warmth and humidity can cause it but no definitive data. It is important to prevent how 
much medication and people should be made aware of this definition and implement the 
State and WHO Recommendations.

Key words: COVID-19 ose SARS-CoV-2, MERS-CoV. Enzimat, ACE2, ARDS (Acute 
Respirator Distress Syndrome).
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1. COVID-19, përkufizimi, struktura, transmetimi dhe 
mjekimi i tij

Koronaviruset janë partikula sferike pleomorfike me projeksione bul-
boze në sipërfaqe. Diametri i partikulave të virusit është rreth 120 nm. Në 
mikrografinë elektronike membrana e virusit duket si çift karkasash të den-
dura të elektroneve.1)

Mbështjellja virale përbëhet nga dy shtresa lipidesh ku janë të ankoru-
ara membrana `M`, mbështjellja `E` dhe proteinat strukturale me maje `S`. 
Nëngrupi i koronaviruseve (specifikisht, anëtarët e nëngrupit A të betacoro-
na virusit), kanë gjithashtu një proteinë me majë të shkurtër në sipërfaqen e 
membranës që quhet hemaglutin-esterazë `HE` (*1).

Brenda mbështjelljes së partikulës së virusit ka një nucleocapsid (pra 
një mbështjellje proteinike të bërthamës), e cila është formuar prej kopjeve 
të shumta të proteinës nukleokapsid `N`, të cilat janë të lidhura me Genomin 
ARN të vetëm të përdredhur me sens pozitiv, në një simetri të tipit të rrua-
zave në një varg të vazhdueshëm. Volumi i Genomit për koronaviruset luha-
tet nga 27-34 kilobaze (njësi gjatësie e acideve nukleinike). Mbështjellja me 
dy shtresa lipidike, membrane proteinike dhe nukleokapsidi mbron virusin 
kur ky është jashtë qelizës bartëse (*1).

Infeksioni fillon kur virusi hyn në organizmin bartës dhe proteinat me 
majë ngjiten te receptorët komplementarë të bartësit. Pas ngjitjes, një enzimë 
që quhet Proteazë e qelizës së bartësit çan dhe aktivizon proteinën me majë 
të virusit që është ngjitur te receptori i qelizës bartëse. Me hyrjen brenda 
qelizës bartëse partikula e virusit zhvishet dhe genomi i saj hyn në citopla-
zmën e qelizës. ARN e genomit të koronavirusit ka një kokë të metiluar 5` 
dhe një bisht të poliadeniluar 3`, i cili lejon që ARN të ngjitet te ribozomi i 
qelizës së bartësit për ta përkthyer atë. Ribozomi i bartësit përkthen struk-
turën fillestare të mbivendosur që lexohet lehtë tashmë të Genomit të virusit 
dhe formon një poliproteinë të gjatë. Poliproteina ka proteazat e veta, të cilat 
çajnë poliproteinën në proteina multiple pa strukturë (*2) (*3). 

Një numër i proteinave pa strukturë bashkohen dhe formojne një kom-
pleks multiproteinik replikazë-proteazë (RTC). Proteina kryesore replika-

1) “Virus Taxonomy: 2018b Release”. International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV). March 2019. Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2020-01-24. 
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zë transferazë është një polimerazë ARN e varur nga-ARN (RdRp). Kjo 
strukturë implikohet direkt në replikimin dhe transkriptimin e ARN nga një 
fije ARN. Proteinat e tjera pa strukturë në kompleks asistojnë në procesin e 
replikimit dhe transkriptimit. Proteina pa strukturë exoribonukleazë p.sh., 
siguron një besnikëri të plotë ndaj replikimit duke siguruar një funksion 
të leximit të saktë, i cili mungon në polimerazën ARN-ARN dependente. 
Një nga funksionet kryesore të kompleksit është replikimi i Genomit viral. 
RdRp ndërmjetëson në sintezën e ARN genomike me sens negativ ndaj 
ARN genomike me sens pozitiv. Kjo pasohet me replikimin e ARN geno-
mike me sens pozitiv prej ARN genomike me sens negativ.

Funksion tjetër i rëndësishëm i kompleksit është të kopjojë genomin vi-
ral. RdRp direkt ndërmjetëson sintezën e molekulave ARN subgenomike me 
sens negativ prej ARN genomike me sens pozitiv. Kjo pasohet nga kopjimi 
i këtyre molekulave ARN subgenomike më sens negativ ndaj mARN-ve 
korresponduese me sens pozitiv. ARN genomike me sens pozitiv të repli-
kuara formojnë Genomin e viruseve pasardhëse. mARN-të janë gene kopj-
uese të Genomit të tretë, të fundit viral pas strukturës mbivendosëse lexu ese 
fillestare. Këto mARN  përkthehen nga ribozimet e bartësit brenda protein-
ave të strukturuara dhe një numri proteinash aksesore. Përkthimi i ARN 
ndodh brenda retikulumit plazmatik. Strukturat virale të proteinave S, E, dhe 
M lëvizin përgjatë rrugëve sekretore brenda Apratit Golxhi. Atje Proteinat 
M drejtojnë ndërveprimet proteinë-proteinë për mbledhjen e viruseve që pa-
sohen me lidhjen e tyre në nukleokapsid. Viruset pasardhëse lëshohen dhe 
dalin nga qeliza bartëse me anë të exocitozës përmes vezikulave sekretore.

Transmetimi nga njeriu te njeriu i koronaviruseve në fillim është 
menduar se ndodh përmes kontakteve të ngushta me spërklat respiratore të 
prodhuara nga teshtitjet ose kolla.2)

2) “Virus Taxonomy: 2018b Release”. International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV). March 2019. Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2020-01-24.

^ Jump up to: a b “2017.012-015S” (xlsx). International Committee on Taxonomy of 
Viruses (ICTV). October 2018. Archivedfrom the original on 2019-05-14. Retrieved 
2020-01-24.

^ Jump up to:a b “ICTV Taxonomy history: Orthocoronavirinae”. International 
Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Retrieved 2020-01-24.

^ Jump up to:a b Fan Y, Zhao K, Shi ZL, Zhou P (March 2019). “Bat Coronaviruses in 
China”. Viruses. 11 (3): 210. doi:10.3390/v11030210. PMC 6466186. PMID 30832341.
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Ndërveprimi i proteinave me majë të koronavirusit me komplementin 
e receptorëve qelizorë të bartësit është qendror për sa i përket përcaktimit 
të tropizmit indor, infektivitetit dhe gamës së specieve të virusit. Korona-
virusi SARS p.sh. infekton qelizat njerëzore nga ngjitja me receptorin e 
enzimës konvertuese angiotensin 2 (ACE2- receptor) (*2) (*3). 

Taxonomia. Koronavirusi i përket familjes koronaviride. Janë disa 
Gene. Geni Alfa koronavirus me disa specie, si Human coronavirus 229E, 
Geni Beta coronavirus me disa specie si Murine coronavirus, Gama coro-
navirus me disa specie si Virusi i Bronkitit infekcioz, Deltacorona virus me 
disa specie si Bulbul coronavirus HKU11 dhe Bulbul coronavirus HKU15.

Koronaviruset Humane. Koronaviruset janë faktorë Risku. Disa 
mund të vrasin deri në 30% të të infektuarve, si p.sh. MERS-CoV, dhe disa 
janë relativisht të padëmshëm dhe shkaktojnë vetëm të ashtuquajturën të 
ftohur sezonale. Koronaviruset shkaktojnë të ftohur, por me simptoma të 
rënda si temperaturë, dhimbje fyti, adenoide, dhe ndodhin në fillim të dim-
rit dhe herët në pranverë. Koronaviruset shkaktojnë pneumoni ose direkt 
pneumoni virale, ose pneumoni bakteriale sekondare dhe bronchitis ose 
bronchitis viral prima rose bronchitis bacterial sekondar. 

Elementet Genomike cis-acting. Elementët Cis-acting janë sekuenca 
të AND-së në afërsi të porcionit struktural të genit, të cilat kërkohen për 
shprehitë e genit. Shumë shpesh elementet sinjalizuese veprojnë vetëm në 
sekuencat nucleotide intramolekulare me të cilat ato janë bashkangjitur 
dhe thuhet se veprojnë `në cis`. 

Në përgjithësi me Genomet e të gjitha viruseve ARN të tjera, Genomet 
e koronavirusit përmbajnë elemente të ARN cis-veprues që sigurojnë rep-
likimin specifik të ARN virale me polimerazën e koduar ARN-ARN-de-
pendente. Pra, Cis-elementet rregullatore (CRE) janë vende të pakoduara 
të ADN, të cilat rregullojnë transkriptimin e geneve fqinje. Prefiksi la-
tin CIS do të thotë `në këtë anë`(5)*. Studimet kanë treguar se elementët 
cis-acting dhe faktorët viralë trans-acting përfshihen në enkapsulimin dhe 
paketimin e Genomit të koronavirusit. Kuptimi i mekanizmave molekularë 
të përzgjedhjes dhe paketimit të Genomit është shumë i rëndësishëm për 
zhvillimin e strategjive anti-virale dhe vektorët e shprehjes virale bazohen 
mbi Genomin e koronavirusit.
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2. Analiza e shpërthimit të COVID-19 dhe pasojat e tij
Ekzistojnë 7 koronaviruse humane të cilat kanë shkaktuar Epidemi dhe 

Pandemi.3) Në tabelën e mëposhtme janë vitet e shpërthimit dhe vdekjet:

Shpërthimi i Epidemisë Tipi i 
Virusit Vdekjet

2003 Shpërthimi i Sindromit të rëndë respirator 
akut -SARS SARS-CoV 774

2012 Shpërthimi i sindromit respirator të Lindjes 
së Mesme nga koronavirusi –MERS MERS-CoV Over 400

2015 Shpërthimi i sindromit respirator të Lindje së 
Mesme nga koronavirusi në Korenë e Jugut –MERS MERS-CoV 36

2018 Shpërthimi i sindromit respirator të Lindje së 
Mesme -MERS MERS-CoV 41

2019–2020 Pandemia nga koronavirusi (deri më 27 
mars 2020)

SARS-
CoV-2

Deri 28 
mars
24,863

3)
(https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/AD-Coronavirus-Paper-

Graphic.jpg?fbclid=IwAR3mO7hDC me-VXXf3EfL36aJpmqoVpiEo2OawRpHhXz62
UO-qky561nw1R8

5. ^ Jump up to:a b c d de Groot RJ, Baker SC, Baric R, Enjuanes L, Gorbalenya AE, 

Burimi:
(https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/AD-Coronavirus-Pa-
per-Graphic. jpg?fbclid=IwAR3mO7hDC me-VXXf3EfL36aJpmqoVpiEo2OawRpHhX-
z62UO-qky561në1R8) (*19).

Human coronavirus 229E (HCoV-229E)
Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV)
Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63, New Haven coronavirus)
Human coronavirus HKU1
Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV), previously known 
as novel coronavirus 2012 and HCoV-EMC
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), previously known as 
2019-nCoV or “novel coronavirus 2019” (*6).
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Karakteristikat e pacientëve të infektuar me SARS-CoV-2, MERS-CoV dhe 
SARS-CoV

Treguesit SARS-CoV-2ëa] MERS-CoV SARS-CoV
Të dhënat e 
zbulimit Dhjetor 2019 Qershor 2012 Nëntor 2002

Vendi i 
zbulimit Wuhan, Kinë Xhedah, Arabi Saudite Guangdong, Kinë

Mesatarja e 
moshës 49 56 39.9

Luhatja e 
moshës 21–76 14–94 1–91

Raporti M /F 2.7:1 3.3:1 1:1.25
Raste të 
konfirmuara 207,855 2494 8096

Vlera dhe 
rastet e 
vdekjes

8,648 (4.2%) 858 (37%) 744 (10%)

Punonjësit 
shëndetësorë 16ëc] 9.8% 23.1%

Simptomat
Ethet 40 (98%) 98% 99–100%
Kollë e thatë 31 (76%) 47% 29–75%
Dispne 22 (55%) 72% 40–42%
Diarre 1 (3%) 26% 20–25%
Dhimbje fyti 0 21% 13–25%
Vendosje në 
respirator 
mekanik

9.8% 80% 14–20%

Burimi:
(https://www.thesun.co.uk/ëp-content/uploads/2020/03/AD-Coronavirus-Pa-
per-Graphic. jpg?fbclid=IëAR3mO7hDC me-VXXf3EfL36aJpmqoVpiEo2OaëRpHhX-
z62UO-qky561në1R8) (*19)

Dihet se koronavirusi që filloi në Kinë në dhjetor 2019 u quajt shkurt 
COVID-19, por emërtimi është më i saktë si: SARS-CoV-2 për shkak 
se një epidemi e tillë si SARS-CoV ka ndodhur më 2002. Pandemia e 
COVID-19 ka prekur më shumë se 100 vende dhe tani, pas Kinës, është 
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Europa e cila po bëhet vatra kryesore e pandemise. Deri më 28 mars 2020, 
në Kinë dhe në 127 vende të botë ishin prekur 540.832 njerëz dhe kishin 
vdekur 24.294, vdekshmëria 4.4%, pra më e lartë se e gripit, janë shëruar 
125.297njerëz. Në Shqipëri deri më 27 mars janë prekur 147 veta dhe kanë 
vdekur 8 veta.

Ndërsa në Kinë kurba ka rënie pas tre muajsh nga konstatimi në dhje-
tor të vitit 2019 të infeksionit të parë në Wuhan, province e Hubeit, rastet 
e infeksionit nga përhapja e retrovirusit COVID-19 në Europë, sidomos në 
vendet e BE-së, por edhe në Lindje, janë në rritje të shpejtë dhe mendohet 
se gjendja do të përkeqësohet në javët e ardhshme (*7). Një pandemi e tillë 
mund të zgjasë rreth 3 muaj, ndoshta dhe më tepër, duke pasur parasysh 
jetëgjatësinë e epidemisë në Kinë. 

Rreziku i vërtetë i kësaj pandemia është pamundësia për t’iu përgjigjur 
në kohë këtij infeksioni të rrezikshëm për dy arsye: sepse është një infek-
sion i ngjashëm me SARS dhe MERS nga afërsitë strukturore të këtyre ret-
roviruseve, por virusi i ri COVID-19 ka edhe disa veçori të reja strukturore 
në ARN-në etj., dhe për këtë arsye është vështirë që të përgatitet sa më 
parë vaksina, e cila kërkon disa muaj të jetë gati, së dyti, masat paranda-
luese 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. Vdekshmëria nga momenti i in-
fektimit deri në vdekje është nga 2-8 javë te personat që kanë vdekur (*8).

Nga eksperienca në Kinë dhe kryesisht në Itali është vënë re se mbi 
80% e rasteve kalojnë lehtë dhe vetëm 20% e të infektuarvve kanë prob-
leme. Interesant është fakti se mosha pediatrike nuk ka asnjë vdekje dhe 
asnjë simptomë, por mund të mbetet bartëse. Moshat pediatrike kanë një 

Holmes KV, Perlman S, Poon L, Rottier PJ, Talbot PJ, Woo PC, Ziebuhr J (2011). “Family 
Coronaviridae”. in King AM, Lefkowitz E, Adams MJ, Carstens EB, international 
Committee on Taxonomy of Viruses, international Union of Microbiological Societies. 
Virology

Division (eds.). Ninth Report of the international Committee on Taxonomy of Viruses. 
Oxford: Elsevier. pp. 806–28. ISBN 978-0-12-384684-6.

(https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/AD-Coronavirus-Paper-
Graphic.jpg?fbclid=IwAR3mO7hDC  me-VXXf3EfL36aJpmqoVpiEo2OawRpHhXz62
UO-qky561nw1R8)

6.^ international Committee on Taxonomy of Viruses (2010-08-24). “ICTV Master 
Species List 2009—v10” (xls).



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 202066

imunitet aktiv faktik. Problem mbeten moshat e treta, sidomos moshat mbi 
70 vjeç, ku vdekshmëria mbetet e lartë, rreth 14% sipas raporteve të hua-
ja. Shkaku i komplikacioneve dhe vdekjeve nga këto komplikacione të 
COVID-19 janë sëmundjet shoqëruese që kanë këto mosha, sidomos ata 
që vuajnë nga diabeti, hipertensioni, sëmundjet kardiovaskulare kronike 
dhe sëmundjet pulmonare si SPOK-u (Sëmundje pulmonare Obstruktive 
Kronike) dhe astma. Në përgjithësi vuajnë komplikacione vdekjeprurëse 
nga infektimi me COVID-19 edhe personat që janë me imunitet të ulur, si 
ata që vuajnë nga mosushqyerja, ata që vuajnë nga HIV-AIDS, kancerozët. 
Pra, në 100 persona që kanë komplikacione nga COVID-19 dhe gjenden 
në spital, do të vdesin për shkak të komplikacioneve pulmonare, njëri nga 
më të rrezikshmit është komplikacioni ARDS (Acute Respiratory Distress 
Syndrome) (*9).

Masat që ka marrë shteti shqiptar janë masa drastike, ato kanë ardhur 
duke u ashpërsuar gradualisht. Mund të ishin marrë më parë, por, në fakt, 
nuk kishte arsye sipas mendimit se nuk kishte asnjë rast në Shqipëri. Që 
nga momenti që u konstatua rasti i parë dhe deri më sot masat janë marrë 
bazuar në rekomandimet e BE-së.

Nga eksperienca e vendeve të botës që janë infektuar nga retrovirusi 
COVID-19, ekzistojnë kryesisht dy lloj masash (*10): 4)

Pas ardhjes në shtëpi dhe nxjerrja e tyre në ballkon ose jashtë për t’u 
ajrosur dhe për t’u vrarë mikrobet nga rrezatimi diellor, dizinfektimi i tro-
tuarve përpara shkollave, dyqaneve, mjediseve ku grumbullohen njerëz, 
rrugëve ku kalojnë këmbësorë. Këtë variant bëri Kina.

Masat për testimin masiv të popullatës për të zbuluar se kush ka 
COVID-19, shoqëruar me vetizolim 14-ditor për të konstatuarit me infek-
sion dhe higjienë personale e shtuar. Kjo u bë nga Koreja e Jugut dhe do të 
ishte varianti më i mirë pa ndërprerje të punës dhe të bllokimit të kufijve. 

Ashtu si çdo infeksion viral stinor, edhe infeksioni me COVID mund 
të prekë mbi 50% të popullatës, por mortaliteti, sipas të dhënave, do të jetë 

4) ^ Jump up to:a b Sexton NR, Smith EC, Blanc H, Vignuzzi M, Peersen OB, Denison 
MR (August 2016). “Homology-Based identification of a Mutation in the Coronavirus 
RNA-Dependent RNA Polymerase That Confers Resistance to Multiple Mutagens”. 
Journal of Virology. 90 (16): 7415–28. doi:10.1128/JVI.00080-16. PMC 4984655. PMID 
27279608. CoVs also have the largest known RNA virus genomes, ranging from 27 to 34 
kb (31, 32), and increased fidelity in CoVs is likely required for the maintenance of these 
large genomes
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rreth 4% në raport me të prekurit në total, pak më i lartë se mortaliteti i 
gripit të zakonshëm që është rreth 2%.

Larja e shpeshtë e duarve me ujë dhe sapun nuk shkakton asnjë prob-
lem, kurse shpëlarja me solucione dhe xhele alkoolike është e mirë, por 
jo aq sa larja me ujë e sapun. Ndoshta dushi është i mirë, por jo shpesh, 
sepse largon një pjesë të lubrifikantit të lëkurës, i cili mbron lëkurën nga 
infeksionet e zakonshme. Bakteret e quajtura saprofite është e vërtetë që 
bashkëjetojnë në lëkurën dhe mukozat e njeriut, por ato sillen si `armiq` në 
rast se individi sëmuret, prandaj është e dobishme që të lahen duart shpesh 
dhe të zbatohen rekomandimet e OBSH-së (*11). 

Vitaminat C dhe D të shoqëruara me mikroelementin zink e rrisin imu-
nitetin e organizmit dhe janë të domosdoshme të merren në këtë periudhë 
pranverore dhe në këtë periudhë të rrezikut të infeksionit nga COVID-19, 
në mënyrë që edhe nëse prekemi, infeksioni nga retrovirusi të kalojë sa 
më lehtë. Forcimi i imunitetit është i domosdoshëm nëse shoqërohet edhe 
me proteina dhe sidomos perime dhe fruta që kanë vitamië C - portokall, 
limonë.5)

5) ̂  Kahn, Jeffrey; McIntosh, Kenneth (November 2005), “History and recent advances 
in coronavirus discovery”, Pediatric infectious Disease Journal, 24 (11): s223–s227, 
doi:10.1097/01.inf.0000188166.17324.60, archived from the original on 2020-02-05

^ Geller C, Varbanov M, Duval RE (November 2012). “Human coronaviruses: insights 
into environmental resistance and its influence on the development of neë antiseptic 
strategies”. Viruses. 4 (11): 3044–68. doi:10.3390/v4113044. PMC 3509683. PMID 
23202515.

^ Goldsmith CS, Tatti KM, Ksiazek TG, Rollin PE, Comer JA, Lee WW, et al. (February 
2004). “Ultrastructural characterization of SARS coronavirus”. Emerging infectious 
Diseases. 10 (2): 320–6. doi:10.3201/eid1002.030913. PMC 3322934. PMID 15030705. 
Virions acquired an envelope by budding into the cisternae and formed mostly spherical, 
sometimes pleomorphic, particles that averaged 78 nm in diameter (Figure 1A).

^ “Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)”. WHO. Archived 
from the original on 2019-10-18. Retrieved 2019-12-10.

^ Wang, Chen; Horby, Peter W; Hayden, Frederick G; Gao, George F (February 2020). 
“A novel coronavirus outbreak of global health concern”. The Lancet. 395 (10223): 470–
73. doi:10.1016/S0140-6736(20)30185-9. PMID 31986257.

^ The Editorial Board (2020-01-29). “Is the World Ready for the Coronavirus?—
Distrust in science and institutions could be a major problem if the outbreak ëorsens”. 
The New York Times. Retrieved 2020-01-30.

^ “WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China”. www.
who.int. 2020-01-09. Archived from the original on 2020-01-14. Retrieved 2020-01-10.
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Sistemi ynë imunitar nuk është i përgatitur për këtë lloj infeksioni, 
prandaj infeksioni me retrovirusin COVID-19, sepse nuk kam antikorpe 
(antitrupa) kundër retrovirusit. Për këtë qëllim duhet vaksina, e cila, pasi 
injektohet, krijon antitrupa te njeriu dhe kështu njeriu nuk sëmuret nga ky 
retrovirus. Në këtë rast organizmin e ruan sistemi i shëndetshëm imunitar i 
individit, i cili ka antitrupa të tjerë, por që mund të krijojë antitrupa kundër 
COVID-19 disa ditë pas infektimit. Personat që kanë sëmundje shoqëruese 
kronike dhe që ulin imunitetin e organizmit, në shumë raste nuk arrijnë ta 
përballojnë sulmin viral dhe pësojnë komplikacione.

Sidoqoftë ka medikamente antivirale, medikamenti remdesivir i dhënë 
i/v, i cili ka dhënë rezultate edhe kundër virusit të Ebola-s, është një zhvi-
llim premtues. Po kështu, medikamentet që frenojnë receptorët enziminë 
IL-6, si medikamenti tocilizumab (Actemra), kanë efekte të pjesshme. Për 
rastet e rënda ka dhënë efekt të mirë dhënia i/v e sasive të mëdha të vita-
minës C deri në 24 gr (2x 12gr i/v) për të mjekuar komplikacionin vdek-
jeprurës ARDS. Në përgjithësi, për rastet e lehta dhe të moderuara bëhet 
mjekim simptomatik.

Infektimi 50% — 70% të popullatës, që mund të jetë një infektim pa 
simptoma ose me simptoma të lehta dhe të rënda, mund të shkaktojë një 
imunitet të popullatës në rast se ky infeksion përsëritet më vonë dhe është i 
përhershëm. Problemi qëndron nëse ky retrovirus do të qëndrojë i pamodi-
fikuar, sepse nëse do të modifikohet ashtu siç ndodh me gripin dhe infek-
sionet virale stinore, atëherë do të duhet një vaksinim masiv i popu llatës 
për të parandaluar fatkeqësinë.

Në disa raste do të duhet të ribëhet një vaksinë e re nëse del virus i ri. 
Ky është problemi, sepse një vaksinë e re do të kërkojë muaj kohë për t’u 
përgatitur, sepse në këta muaj kërkohet edhe bërja në praktikë e vaksinës 
për të përcaktuar efektivitetin e saj (*12).

SARS do të thotë: Severe Acute Respiratory Syndrom, ndërsa MERS 
do të thotë: Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-
CoV). Pra janë të ngjashëm nga ana strukturore sepse janë: retroviruse, pra 
kanë ARN dhe jo ADN si viruset; kanë simptomatologji të ngjashme, men-
dohet se vijnë nga infektimi i kafshëve (sidomos derrave, lopëve), kurse 
COVID-19 mund të ketë bartës lakuriqët e natës.

Gjithashtu, ngjashmëria është edhe në radiologji, në grafitë apo skane-
rat CT, në të cilat imazheria e pulmoneve në të tria këto patologji është 
shpesh e ngjashme dhe më shpesh unilaterale (*13).

SARS u identifikua në 2003 dhe infektoi 8422 pacientë dhe vrau 916 
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prej tyre. MERS u identifikua në 2012, infektoi 2492 pacientë dhe vrau 
858 prej tyre; rastet e reja të MERS vazhdojnë të rriten dhe ato më të fun-
dit janë të dhjetorit 2019 (*14). Të tre infeksionet nga retroviruset kanë 
ngjashmëri dhe prekin kryesisht pulmonet. SARS prek të gjitha pulmo-
net brenda 12 ditëve, MERS përfshin gjithashtu të gjitha pulmonet dhe 
jep edhe pleurit dhe pneumotorax, COVID-19 prek pulmonet, shkakton 
ARDS dhe shkakton konsolidim me opacitete të ngjashme me xhamin kur 
shihen në Ro-grafi. Për shkak të ngjashmërisë së simptomave dhe atyre 
radiologjike, eksperienca e fituar nga mjekimi i MERS dhe SARS na ndih-
mon në trajtimin e rasteve të COVID-19.

Në tabelën e mëposhtme tregohet se simptomat janë të ngjashme me 
gripin dhe katarin stinor me disa dallime të vogla. COVID-19 ka kollë të 
thatë, temperaturë, dhimbje fyti, fyt të thatë, dhimbje koke dhe më vonë 
vështirësi në respiracion. Kurse katarhet stinore dhe gripi kanë edhe simp-
toma të tjera, të cilat në rastin e COVID-19 mungojnë.

Gjithashtu, në tabelën e mëposhtme kemi një Diagnozë Diferenciale 
për sa u përket simptomave të koronavirusit, të ftohurit të zakonshëm dhe 
gripit:

Burimi:
(https://www.thesun.co.uk/ëp-content/uploads/2020/03/AD-Coronavirus-Pa-
per-Graphic.jpg?fbclid=IëAR3mO7hDCme-VXXf3EfL36aJpmqoVpiEo2OaëRpHhX-
z62UO-qky561në1R8) (*19)
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Nuk ka të dhëna të besueshme që virusi mund të qëndrojë për 12 muaj 
për vetë faktin se as kinezët nuk e dinë, sepse epidemia ka vetëm 3 muaj që 
ka filluar (*14).6) Epidemitë, nga eksperienca, në përgjithësi kanë fillimin 
akut, arrijnë kulmin brenda disa javëve të para dhe qëndrojnë maksimumi 
3-5 muaj. Ka të dhëna se virusi mund të vritet nga temperaturat e ngritura, 
por më e sakta është se virusi vritet nga rrezet e diellit, nga rrezet ultraviolet 
të rrezatimit diellor. Prandaj është mirë që rrobat e veshura të zhvishen dhe 
të nderen jashtë në ajër të pastër ose të lahen. Sapunët dhe detergjentët e 
vrasin virusin. Pastrimi i sipërfaqeve është i domosdoshëm si edhe marrja 
e masave të tjera, si qëndrimi në largësi mbi 1 m me bashkëbiseduesin, të 
mos jepet dora, të mbahet maskë, sepse virusi përhapet me spërklat e kollës, 
teshtimave dhe qëndron në ajër vetëm disa minuta. Pra, ka rëndësi edhe koha 
e qëndrimit me biseduesit: sa më pak qëndrim dhe biseda me të dyshuar, aq 
më mirë. Virusi mund të qëndrojë deri në disa ditë, nga 3-9 ditë në sipërfaqet 
metalike dhe  në sipërfaqet e tjera, prandaj është mirë që sipërfaqet dhe dysh-
emeja të pastrohen sistematikisht. Prekja e popullsisë nga ky virusi i ri mund 
të shkojë, sipas literaturës, nga 50%-70% të popullatës me kalimin e muajve 
(*15). Për vendet si Shqipëria, pa ekonomi të fortë dhe pa higjienë të mirë, 
është i domosdoshëm karantinimi dhe vetizolimi për 14 ditë, si dhe bërja e 
testeve për zbulimin e COVID-19. Tek në bërja e testeve të tipit:

- transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR)
- IGM/IGG rapid test per covid-19. (*14)
Zakonisht vetizolimi dhe karantina duhet të jetë 14 ditë, por mund të 

shkojë edhe më gjatë, deri në 21 ditë. Pacientët që dalin nga izolimi dhe 
nuk kanë shenja quhen të shëruar. Pacientët që janë shtruar në spital mund 
të rrinë më gjatë, deri në 8 javë, dhe kur dalin mund të mos jenë bartës. 
Ka raste asimptomatike, por pacienti mund të jetë bartës, prandaj është i 
domosdoshëm testimi për çdo person të dyshuar (*15).

Në historinë njerëzore ka pasur shumë pandemi ndër vite e shekuj 
në botë dhe gjithsej numërohen 21 të tilla që nga viti 165 e.r., e deri në 
vitin 2020, pasqyruar në tabelën vijuese. Pandemitë që kanë shkaktuar më 
shumë vdekje kanë qenë: ajo e ̀ vdekjes së zezë` ose murtaja e viteve 1347-
1351, ku vdiqën rreth 200 milionë njerëz. Për këtë shkruan edhe Shekspiri 

6)
(https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/AD-Coronavirus-Paper..
^ “WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China”. www.

who.int. 2020-01-09. Archived from the original on 2020-01-14. Retrieved 2020-01-10.
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Tabela e pandemive ndër vite në popullatën botërore

Emri Periudha kohore
viti

Tipi i bartësit para-
human

Vdekjet njerëzore

Murtaja antonine 165-180 Besohet të ketë qenë 
variçelë ose fruth

5 milionë

Variçela epidemike 
japoneze

735-737 Virusi i lisë së madhe 1 milion

Murtaja e Justinianit 541-542 Bakteria yersinia 
pestis – murtaja -nga 

minjtë/mizat

30-50 milionë

Vdekja e zezë 1347-1351 Bakteria yersinia 
pestis – murtaja -nga 

minjtë/mizat

200 milionë

Varicela e botës së re 1520 në vazhdim Virusi i lisë së madhe 56 milionë
Murtaja e madhe e 
Londrës

1665 Bakteria yersinia 
pestis – murtaja -nga 

minjtë/mizat

100.000

Murtaja italiane 1629-1631 Bakteria yersinia 
pestis – murtaja -nga 

minjtë/mizat

1 milion

Pandemia e kolerës 
1817

1817-1923 Vibrioni i kolerës Mbi 1 milion

Murtaja e tretë 1885 Bakteria yersinia 
pestis – murtaja -nga 

minjtë/mizat

12 milionë në Kinë dhe 
Indi

Ethja e verdhë Nga vitet 1800 Viruset/mushkonjat 100.000-150.000 në 
ShBA

Gripi rus 1889-1890 Mendohet për virusin 
e gripit h2n2 origjina 

aviane

1 milion

Gripi spanjoll 1918-1919 Mendohet për virusin 
e gripit h1n1 (nga 

derrat)

40-50 milionë

Gripi aziatik 1957-1958 Virusi h2n2 1.1 milion
Gripi i Hong Kongut 1968-1970 Virusi h3n2 1 milion
Hiv/aids 1981-dhe në kohën e 

sotme
Virusi i shimpanzesë 25-35 milionë

Virusi i derrit 2009-2010 Virusi h1n1 nga derri 200.000
Sars 2002-2003 Koronavirus nga 

lakuriqët e natës dhe 
macet e egra

770

Ebola 2014-2016 Virusi i ebolës nga 
kafshët e egra

11.000

Mers 2015 dhe në kohën e 
sotme

Koronavirus nga 
lakuriqët e natës dhe 

850

gamilet
Covid-19 2019 dhe në kohën e 

sotme
Koronavirus –

origjinë e panjohur, 
ndoshta nga 
pangolinët

24.863 vdekur deri më 
28 mars 2020
Dhe 549228 të 

infektuar*, dhe 128.163 
të shëruar 

(https://www.gazeta.ru/)

Tabela e pandemive ndër vite në popullatën botërore
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Shënim. Tabela e marrë, por e përditësuar,* nga: (https://www.visual-
capitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/) (*18).

Pandemia SARS (severe acute respiratory syndrome), e shkaktuar nga 
retrovirusi koronavirus SARS-CoV, është një sëmundje virale respiratore 
zoonotike. Filloi midis nëntorit 2002 dhe korrikut 2003 në Kinën Jugore 
dhe shkaktoi 8.098 të infektuar dhe 774 vdekje të raportuara në 17 vende, 
me 9.6% vdekje, kryesisht në Kinë dhe Hong Kong. Ky virus u gjet në 
provincën Junan te civetet (tip macesh me bisht të gjatë) dhe disa lakuriq 
të natës në formë potkoi që jetonin në shpella. Periudha e inkubacionit 
ishte e përafërt me atë të COVID-19, 4/5 maksimumi deri në 14 ditë (*15). 
OBSH-ja dha rekomandime identike si këto të sotmet për të parandaluar 
sëmundjen: larje të shpeshta të duarve me ujë dhe sapun, dizin fektim i 
sipërfaqeve, për të larguar vatrat e infektuara dhe pastrim i veshjeve, enëve, 
shmangia e kontakteve me likidet trupore, shtretërit, largimi i fëmijëve të 
sëmurë nga shkolla, masat higjienike personale, vetizolimi dhe karantin-
imi. Disa pacientë, edhe pas shërimit, kanë akoma probleme kronike pul-
monare. Edhe kjo sëmundje infektive shumë e ngjashme me COVID-19 
shkaktonte vdekje te moshat e treta, deri në 55% të rasteve, kurse tek të 
rinjtë mortaliteti ishte 0.1%. Nuk është prodhuar akoma vaksinë edhe për 
SARS-in.

Ndërsa Gripi i Derrit i tipit A/H1N1 (si dhe nëntipe të tij, si H1N2, 
H1N3) është një nëntip i virusit të gripit A, që u quajt dhe gripi i derrit 
(SIV – sëinë influenza virus), i cili shkaktoi pandemi, sipas OBSH-së, në 
vitet 2009-2010. Shkaktoi 18500 vdekje të konfirmuara në laborator, por 
në total në gusht të vitit 2010 u vlerësuan 151.700 vdekje në total (*16).  
Simptomat ishin identike me ato të grupit dhe shenjat klinike të gripit 
paraqiteshin brenda 4 ditëve dhe virusi përhapej nga derrat e infektuar tek 
ata të painfektuar dhe te njerëzit që punonin me ta.

Për shkak të lëvizjes së shtuar të njerëzve, për shkak të rritjes së popu-
llatës, e cila sot është 7.5 miliardë banorë, për shkak të rritjes së trafi-
kut ajror, detar, tokësor, për shkak të globalizmit, për shkak të rritjes së 
volu meve tregtare, ritmi i pandemive ka të ngjarë të ndodhë çdo 4-5 vjet. 

te tragjedia ‘Romeo dhe Zhuljeta’. Murtaja e tretë në Kinë dhe Indi, ku 
vdiqën 12 milionë njerëz në vitet 1880. Virusi i gripit në Spanjë më 1918 
(H1N1 ose Gripi i derrit), i cili vrau rreth 50 milionë njerëz (*17). 

Për më tej shih tabelën e pandemive në vite në popullatën botërore.
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Frika është normale, por kujdesi duhet të jetë maksimal për të shmangur 
infeksionet virale. Sepse dihet që infeksionet virale mjekohen në mënyrë 
simptomatike për arsye se mjekimi i vërtetë është vaksinimi dhe vaksinat 
për viruse të tilla duan kohë që të prodhohen (*17).

Sipas OBSH-së, zakonisht shtrimi në spital bëhet vetëm kur fillojnë 
simptomat e vështirësisë respiratore, por në përgjithësi ndiqet procesi i 
vetizolimit dhe/ose i karantinës në rast se ka një numër të madh njerëzish 
që dyshohen se janë të infektuar. Masat që ka marrë shteti shqiptar janë 
të domosdoshme për të minimizuar përhapjen e infeksionit në popullatë 
dhe këto masa mund të jenë jetëshpëtuese nëse zbatohen nga popullata 
nëpërmjet vetizolimit, higjienës personale, dizinfektimit (*18).

Këto masa janë të domosdoshme dhe në përgjithësi po zbatohen në 
vendin tonë. Sigurisht, më shumë kujdes i është kushtuar moshës së tretë. 
Në Shqipëri ka rreth 560.000 banorë të moshës së tretë. Nëse do të in-
fektoheshin për shkak të moszbatimit të masave parandaluese, afërsisht 
rreth 4000-5000 njerëz do të kërkonin shtrim në spital dhe nga këta rreth 
2000-3000 të sëmurë do të shtroheshin në reanimacion dhe do të kërkonin 
respiratorë mekanikë. Për fat të mirë, ky skenar u parandalua dhe situata 
erdhi duke u përmirësuar e stabilizuar.

3. Mjekimi i COVID-19
Përveç parandalimit, i cili do të ishte zgjidhja më e mirë, një mjet 

efikas do të ishte një vaksinimi masiv i popullatës. Por, siç dihet, një vak-
sinë e tillë ende mungon. Për zbulimin e saj po punojnë specialistët më të 
mirë sot në Kinë, Gjermani, SHBA, Britani e Madhe, Izrael etj. Megjithatë 
prodhimi i një vaksine kërkon muaj deri në realizimin e saj.

Aktualisht, krahas masave parandaluese që janë realizuar në Shqipëri 
dhe në të gjithë botën, për pacientët që shfaqin simptoma më i mirë është 
mjekimi simptomatik, për uljen e temperaturës dhe lehtësimin e dhimb-
jeve përdoren Paracetamoli (Daleron) dhe Naproxeni. 

Përsa i përket Ibuprofenit, të dhënat janë pak kontradiktore, sipas ISHP-
së, MSH-së dhe mjekëve italianë, Ibuprofeni mund të përdoret pa problem, 
por ka të dhëna se Ibuprofeni nxit receptorët e IL-6, të cilët rrisin inflama-
cionin duke rënduar gjendjen, kështu që thuhet të mos përdoret. Sa për kor-
tizonikët, ata janë të kundër/indikuar në sëmundjet virale, pra nuk përdoren.

Përdoren më sukses edhe medikamente që më parë janë përdorur për 
mjekime të sëmundjeve të tjera, si HidroChloroquine (Palquenil), antivi-
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ralët, si medikamenti Remdesivir, i cili është përdorur edhe kundër Ebolës, 
por edhe kundër SARS dhe MERS, sipas De Clercq (https://www.scientifi-
camerican.com/article/a-promising-antiviral-is-being-tested-for-the-coro-
navirus-but-results-are-not-yet-out/) (*20).

Kinezët testuan tek të sëmurët e tyre dy antiviralë të tjerë: që janë HIV 
protease inhibitorë si ritonavir and ASC09, dhe medikamentin Kaletra të 
përbërë nga dy antiviralë: ritonavir and lopinavir. Rusët përdorën medika-
mentin antiviral Umifenovir, i cili është një frenues i fuzionit të mem-
branës. Janë përdorur edhe frenues të enzimës reversibile të transkriptazës: 
emtricitabine/tenofovir alafenamide fumarate. Japonezët përdorën medi-
kamentin antiviral favipiravir që është një RNA polymerase inhibitor.

Një tjetër medikament frenues i proteazës HIV është në studim sikurse 
antivirali Darunavir dhe Cobicistat. Janë përdorur edhe medikamentë të 
tjera, të cilat përdoren për mjekimin e artritit rheumatoid si: Actemra and 
Kevzara (https://www.fool.com/investing/2020/03/16/regeneron-and-sa-
nofi-initiating-human-trials-on-co.aspx). 

Medikament tjetër në përdorim është një frenues i ACE2 - Camostat 
mesylate.

Kurse medikamenti Baricitinib, që përdoret për të mjekuar artritin, 
është i vlefshëm edhe për mjekimin e COVID-19. 

Medikamenti Ruxolitinib, që është frenues i JAK (Janus associated 
chinase), gjithashtu është i vlefshëm.

Në përgjithësi, frenuesit e enzimës protease si: saquinavir, indinavir, 
lopinavir dhe ritonavir, the proteasome inhibitor carfilzomib, janë të vlef-
shëm në mjekimin kundër COVID-19 (https://www.nature.com/articles/
d41587-020-00003-1) (*20).

Rekomandime
Rekomandimet më të mira janë ato të dhëna nga OBSH-ja për të paran-

daluar infeksionin viral të COVID-19, sepse dihet se Parandalimi është më 
i lehtë dhe më i thjeshtë se Mjekimi. 

Në Shqipëri janë realizuar dhe po zbatohen me përpikëri këto reko-
mandime:

- marrja dhe bërja e sa më shumë testimeve me testet standarde që zbu-
lojnë COVID-19, afërsisht 10.000 testime në javë për një muaj;

- RT-PCR (transcriptazë –polymerazechain reaction), çdo 2-3 ditë;
- IGM/IGG, test i shpejtë, për 2-3 orë del rezultati;
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- blerja e respiratorëve mekanikë për respiracion të drejtuar. Shqipëria 
ka 3 respiratorë për 100.000 banorë, ndërsa SHBA ka 18 respiratorë për 
100.000 banorë; dhe Italia ka 9 respiratorë për 100.000 banorë. Pra duhen 
rreth 500 respiratorë më shumë në Shqipëri;

- mbajtja e maskave në rrugë nga personat që dyshohen ose janë të 
sëmurë me COVID-19;

- qëndrimi mbi 1 m larg bashkëbiseduesit;
- larja e duarve shpesh, pas çdo prekjeje të gjërave të pakontrolluara 
- vetizolimi për rastet e dyshuara deri në 14 ditë;
- rregullimi i dhomave të karantinës me të gjitha pajisjet e nevojshme 

në çdo doganë ose në një ndërtesë të veçantë, karantinë;
- pastrimi i sipërfaqeve me solucione antiseptike;
- dezinfektimi i trotuareve, stacioneve të autobusëve, i sallave ku qën-

drojnë shumë njerëz;
- sigurimi në çdo doganë i pajisjeve për matjen elektronike të tempera-

turës së njerëzve sapo hyjnë në Shqipëri;
- trajnimi i personelit shëndetësor për kontrollin e njerëzve;
-sigurimi i veshjeve për personelin shëndetësor për t’u mbrojtur nga 

infeksioni: maska, kapuçë, këmbale, kominoshe të veçanta;
- vendosja e sistemit alert nga komisioni që është ngritur për të moni-

toruar situatën;
- një spital karantinë, si spital i veçantë për rastet e epidemive të 

mundshme.
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PABARAZIA SHOQËRORE DHE SHTRESËZIMI
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AbstrAct

Social inequality and social stratification
In this study, social inequality and stratification are treated from an anthropological 

point of view in two basic aspects: the way social values are distributed and the degree of 
competition for them. According to the author, inequality is a mechanism by which society 
is allowed to reward people who are hardworking, skilled and people with disabilities, 
so that everyone can reap the fruits of their contribution to society. In the socio-politi-
cal agenda of the post-dictatorship Albanian governments, gender equality issues are 
also included in this framework. Further, some anthropological, political and philoso-
phical options on inequality are given, as well as the performance of the main indicators 
(wealth, power and prestige) by egalitarian societies in the class ones. The author is of 
the opinion that the use of the concept of economic classes nowadays should be used as 
a basic criterion in the schematization of social stratification. In the second part of the 
paper, inequality between social strata in Albania is addressed. Some of the basic causes 
that lead to its deepening, according to the author, are the cultural, economic, health, 
educational level within the Albanian society as well as the growing weakness of social 
institutions (family, economy, state and religion) to meet basic material needs and spir-
ituality of society. Finally, some facts and data are given on the deepening of inequality 
and social stratification on a global scale.

Key words: indicators of inequality, economic classes, social strata, global tenden-
cies.
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Hyrje
Shumëllojshmëria e shfaqjeve kulturore luan një rol të madh në llojin 

e lidhjeve shoqërore që ekzistojnë midis individëve në një shoqëri të cak-
tuar. Pabarazia, në kuptimin antropologjik të fjalës, u referohet rasteve kur 
shpërblimi material ose jomaterial, i vlerësuar nga pikëpamja kulturore, 
shpërndahet në mënyrë joproporcionale në individë, kategori ose grupe 
shoqërore. Një aspekt tjetër i pabarazisë ka të bëjë me faktin se deri në 
ç’shkallë i lejon sistemi shoqëror anëtarët e tij të konkurrojnë në kushte të 
barabarta për shpërblim në vlera. Midis këtyre dy aspekteve (mënyrës së 
shpërndarjes së vlerave dhe shkallës së konkurrimit për ‘to) ka një dallim 
të dukshëm: teorikisht mund të ekzistojë një nivel i lartë pabarazie në çdo 
shoqëri, por kjo do të rezultonte e pranueshme kur vjen si pasojë e një gare 
të ndershme midis individëve me talente, ambicie dhe zell të ndryshëm.

Analiza
1. Origjina e pabarazisë në shoqëritë njerëzore lidhet me përpjekje 

dhe zotësi të pabarabarta të njerëzve. Por, në realitet, pabarazia ka edhe 
anën e vet të dobishme, sepse pa ’të njerëzit me aftësi të kufizuara nuk do 
të kishin asnjë nxitje për të vënë në përdorim talentin e tyre për qëllime 
shoqërisht të dobishme. Pabarazia është një mekanizëm, në saje të të cilit 
shoqërisë i lejohet të shpërblejë (ndonëse në mënyrë të pabarabartë) si 
njerëzit e punëve të rënda, të aftët dhe njerëzit me mundësi të kufizuara, në 
mënyrë që të gjithë të korrin frytet e ndihmesës së tyre për shoqërinë. Në 
këtë drejtim është për t’u përshëndetur fakti që qeveritë shqiptare të pas-
diktaturës, në kuadrin e Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale apo të 
emërtimeve të ngjashme me ’të, kanë legjitimuar institucionalisht kujdesin 
e shtetit shqiptar për shtresat në nevojë me krijimin e departamenteve për-
katëse, deri në rrafshet e larta të vendimmarrjes.

Në këtë drejtim, në botën e qytetëruar po arrihen rezultate reale në 
zgjerimin e kësaj perspektive, duke përfshirë në agjendën social-politike 
edhe çështje të barazisë gjinore. Realiteti akademik dhe politik i shteteve 
perëndimore të Evropës tregon se po zbatohen në më të mirën e mundshme 
këto kritere. Kështu p.sh., nëse në një universitet gjerman aplikojnë për 
poste të larta vendimmarrëse të njëjta dy profesorë, vendi u takon profe-
soreshave femra; në Parlamentin Evropian, rreth gjysma e eurodeputetëve 
janë femra. Edhe në Shqipëri po bëhen përpjekje të mbara për rritjen e 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 202080

pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje dhe kjo gjë pasqyrohet në statutet e 
partive politike kryesore, ku përcaktohet se 1/3 e organeve vendimmarrëse 
duhet të përfaqësohen nga femrat. Megjithatë, në realitetin politik shqiptar 
femrat vendosen përgjithësisht në fund të listave elektorale…

2. Prania e përhershme e pabarazisë në shoqëritë e shtresëzuara 
kërkon një shpjegim. Siç tregon shembulli i SHBA-ve, vetëm një përqind-
je e vogël e popullsisë kontrollon shumicën e pasurisë dhe ushtron një 
ndikim të madh mbi çështjet publike. Pse nuk e konteston shumica këtë 
nivel pushteti dhe privilegjesh të tyre? Disa studiues i japin kësaj çështjeje 
një karakter etnocentrik: sipas tyre, “vendi i vlerave kulturore amerikano-
veriore është i patjetërsueshëm”, çka s’mund të jetë e vërtetë për arsyet e 
mëposhtme:

Së pari, nuk ka përgjigje për çdo rast të veçantë të pabarazisë sho-
qërore, sepse asnjeri në botë nuk ndan të njëjtin vizion me të tjerët rreth 
kësaj dukurie. 

Së dyti, në shoqëritë e shtresëzuara ekziston në shkallë të gjerë një 
konflikt i dukshëm midis shtresave të ndryshme: zemërata popullore, re-
belime dhe shfaqje rastësore për situata revolucionare shfaqen kudo dhe 
në çdo kohë.

Së treti, megjithëse njohuritë tona mbi historinë e sistemeve parain-
dustriale të shtresëzuara janë të pamjaftueshme, ne e dimë me siguri se në 
disa shoqëri të mëdha, që i përkisnin këtij lloj sistemi, grupet militariste 
pushtuese u imponuan rregullat e veta shoqërore popullatave indigjene të 
rajoneve përkatëse (shembuj tipikë: zulu-të e Afrikës Juglindore, qytetë-
rimet antike azteke të Amerikës Qendrore); në disa prej tyre, ndoshta edhe 
në shumicën e shoqërive më të shtresëzuara, shtresat e ulëta nuk e kanë 
miratuar pozicionin e tyre social, por atyre u është imponuar “nga jashtë”.

Një mundësi tjetër shpjegimi përse pabarazia ekziston ende, është që 
anëtarët e shtresës së lartë (ose siç quhet ndryshe “elita”) përdorin pasurinë 
dhe pushtetin e tyre për të organizuar forca të dhunshme që u kundërvihen 
atyre të palës së kundërt. Në qoftë se “elita” përpiqet të monopolizojë kon-
trollin mbi armatimet ose të organizojë vetë një ushtri të ligjshme, atëherë 
ajo mund të përdorë masa shtrënguese dhe të kërcënojë shtresat e tjera të 
shoqërisë me mbajtjen në duart e veta të së drejtës për burime të ardhurash. 

Në shumë sisteme klasore, përfshirë këtu edhe diktaturat ushtarake 
moderne, “elita” e gjen të domosdoshme të përdorë forcën sipas rastit. Në 
shumicën e shoqërive paraindustriale të shtresëzuara, përkundrazi, monop-
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oli mbi përdorimin e forcave të armatosura ishte i vështirë të arrihej, sepse 
teknologjia ushtarake ishte e pazhvilluar dhe përgjithësisht e pavlefshme 
për veprime efikase në shkallë të gjerë. Por kjo nuk do të thotë se duhej 
nënvlerësuar fuqia ushtarake; përkundrazi, ajo ka qenë një nga arsyet e 
shkallës së lartë të pabarazisë që gjalloi në shumë brezni. Megjithatë, çdo 
sistem i shtresëzuar, që mbështetet plotësisht ose në një shkallë të gjerë 
mbi forcën, ka shumë gjasa për një jetë të shkurtër e të paqëndrueshme dhe 
mund të zëvendësohet nga sisteme që përdorin mekanizma të tjerë.

Për shpjegimin e pabarazisë ekzistojnë edhe dy pikëpamje të tjera, 
të dallueshme njëra nga tjetra: politike dhe filozofike. Sipas së parës, një-
farë shkalle e pabarazisë në shpërndarjen përfundimtare të shpërblimit 
shoqëror është e nevojshme dhe e dobishme për të gjithë anëtarët e sho-
qërisë. Shtresëzimi është e vetmja mënyrë për të siguruar shpërndarje të 
përshtatshme për talente dhe përpjekje të pabarabarta. Pa një mënyrë të 
tillë shpërblimi do të shfaqej një “mediokritet kolektiv”. Kjo pikëpamje u 
quajt teoria funksionale e pabarazisë.

Opinioni tjetër i përmbahet mendimit se një shkallë e lartë e pabara-
zisë është jo vetëm e padrejtë, por ajo lejon grabitjen e mbarë shoqërisë për 
sa u përket benefiteve (përfitimeve), ndërkohë që shumë talente mbeten në 
shka llën më të ulët të zbatimit të tyre në të mirë të shoqërisë; shtresëzimi dhe 
ideologjitë që e shoqërojnë atë janë mënyra të njerëzve të privilegjuar dhe 
të plotfuqishëm për të siguruar kontrollin e tyre të vazhdueshëm, mundë-
sisht në disa breza, mbi burimet jetësore dhe mbi “makinën” qeverisëse. 
Kjo pikëpamje, që quhet ndryshe teoria konfliktuese e pabarazisë, priret të 
mbrojë idenë se shtresëzimi duhet të ruajë pozicionin social, ekonomik dhe 
politik të të pasurve, por njëkohësisht ajo nuk ofron përfitime për mbarë 
shoqërinë dhe, në fakt, është burimi kryesor i konfliktit në shoqëritë me 
klasa.

3. Pabarazia lidhet kryesisht me tri kategori shpërblimesh. Më e 
dukshmja është pasuria, pra mundësia për akumulim të të mirave mate-
riale dhe për shërbime nga të tjerët. Një faktor tjetër nxitës për të është 
pushteti, ose aftësia për t´i bërë të tjerët të veprojnë sipas dëshirave të tua, 
duke përdorur masat shtrënguese, autoritetin ligjor apo ndikimin informal. 
Kategoria e tretë lidhet me prestigjin, pra me nderimin dhe respektin që 
tregojnë të tjerët ndaj personit që admirojnë.

Koncepti i pasurisë, në shoqëri të veçanta, përcaktohet kryesisht nga 
kultura. Masa e përftimit dhe ushtrimit të pushtetit varion sipas vendit dhe 
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kohës. Ndërsa prestigji i një individi, grupi ose kategorie shoqërore varet 
nga sistemi social-kulturor. Në historinë qindramijëvjeçare, të gjitha sho-
qëritë kanë zhvilluar disa shkallëzime shoqërore midis njerëzve përmes 
procesit të shtresëzimit social, pra nëpërmjet një “ndarjeje” të pabarabartë 
të pjesëtarëve të shoqërisë. Dallimet duken në mënyrën se si shoqëritë e 
trajtojnë pabarazinë: disa shoqëri mund t’i nënvlerësojnë ose neglizhojnë 
këto dallime, kështu që ato bëhen të parëndësishme (si në rastin e sho-
qërive egalitare), ndërsa të tjerat e pranojnë pabarazinë (si në rastin e sho-
qërive me rangje dhe me klasa).

Arkeologët dhe sociologët janë përpjekur të vërtetojnë se rezultati 
kompleks i shoqërisë nga agregimi i popullatës është gjithmonë i lidhur 
me mënyrën joegalitare të jetesës. Sipas antropologëve, është e rëndë-
sishme të kuptohet se shoqëritë tradicionale të Amerikës Veriore nuk u 
jepnin autoritet liderëve të tyre, të cilët mund të donin ta siguronin këtë me 
anë të pushtetit, por nuk mundeshin. Prandaj, edhe shoqëri të tilla mund 
të vështrohen si egalitare; madje disa prej tyre ishin në gjendje të përcak-
tonin një rregull mbi “përkatësinë” e territoreve gjeografike dhe mbi një 
numër të madh njerëzish që duhej t’i përdornin ato.

 Në pjesën më të madhe të historisë së njerëzimit, shoqëritë kanë 
pasur karakter bujqësor. Në to kanë ekzistuar gjithmonë dy grupime të 
mëdha shoqërore, të cilat u përkisnin dy klasave themelore: ata që zotëro-
nin prodhimet bujqësore dhe ata që punonin për të parët, që rregullonin 
jetesën e tyre private pa ndryshuar marrëdhëniet thelbësore me ta. Rreth 
vitit 1770, kur termi “klasë shoqërore” u përdor për herë të parë në fjalorin 
anglez, filloi të bëhej i rëndësishëm koncepti klasë e mesme brenda struk-
turës shoqërore kapitaliste. Revolucioni industrial i lejoi një pjese të pop-
ullsisë së kohës të merrej më tepër me llojet e edukimit dhe me “rafinimin” 
e kulturës, duke përkufizuar kështu në Evropë “klasën e kohës së lirë”. Por 
përhapja marramendëse e lajmeve mbi “kotësinë” e mënyrës së jetesës 
së kësaj klase dhe mbi “shpikjet” e saj në “artet liberale” i bëri punëtorët 
e punishteve dhe fabrikave të para gjithnjë e më dyshues dhe rebelë ndaj 
privilegjeve që po gëzonte klasa e re aristokrate.

Në të kundërt me shoqëritë egalitare, shoqëritë me shtresa (kastat dhe 
klasat) paraqesin fundin e sipërm të fillit të pandërprerë të pabarazisë. Në 
përgjithësi thuhet për një shoqëri se është e shtresëzuar kur: a) ka pabarazi 
të theksuar në shpërndarjen e shpërblimeve shoqërore kryesore, pra të pa-
surisë, pushtetit dhe prestigjit; b) kur kjo pabarazi mbështetet në radhë 
të parë në mundësi të pabarabarta për të përdorur burimet prodhuese, që i 
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duhen njeriut për të siguruar jetesën e tij dhe kjo do të thotë se disa indi-
vidë ushtrojnë kontrollin mbi këto burime dhe të tjerëve u lejohet vetëm 
të mbijetojnë në nivele kulturalisht të pranueshme; c) kur mundësitë e 
pabarabarta në shpërblim kanë një prirje të fortë të jenë të trashëgueshme 
në breznitë pasardhëse, duke u mbështetur në cilësi ose dhunti personale.

Shoqëritë klasore variojnë në idetë kulturore që zhvillojnë rreth 
mundësive të mobilitetit (lëvizshmërisë) shoqërore. Në disa prej tyre, si në 
demokracitë e Amerikës Veriore dhe në ato evropianoperëndimore, lëvizja 
shoqërore në të dyja kahet pranohet si e mundshme. Ndër të tjera, veçanër-
isht në rastet e shoqërive paraindustriale, anëtarësia (përkatësia) në njërën 
klasë shoqërore vështrohej si kulturalisht e pandryshueshme, për shkak të 
besimit se pabarazitë ekzistuese janë “të urdhëruara nga një qenie e mbi-
natyrshme”, ndërkohë që në shoqëritë e zhvilluara kulturalisht mobiliteti 
është shndërruar në motiv pozitiv për përparimin shoqëror.

Shumica e shoqërive të Kohës së Re përfaqësohet nga klasat, që kanë 
shkallë të ndryshme aksesi (të drejtë shpërndarjeje) në të mirat materiale 
ose në kontrollin mbi vendin, mjetet e punës dhe lloje të tjera të burimeve 
prodhuese. Ato mund të ushtrojnë gjithashtu kontroll të përshkallëzuar 
mbi aparatin vendimmarrës qeveritar e publik, në mënyrë të tillë që të 
meritojnë nderime dhe respekte nga shoqëria në tërësi. Pra, në shoqëritë 
me klasa njerëzit “ndahen” sipas grupeve që ndryshojnë në kuptimin e 
aksesit shoqëror, pra jo vetëm të prestigjit, por gjithashtu edhe të pasurisë 
dhe pushtetit.

Edhe shkalla e respektit të komunitetit ndaj disa lloj punëve ndikon në 
vlerësimin shoqëror dhe klasor të individëve që i ushtrojnë ato, pavarësisht 
nga niveli pasuror ose pushteti i tyre. Kështu p.sh., profesorët e universi-
teteve, megjithëse shpërblehen më pak se individët e disa profesioneve të 
tjera, fitojnë një prestigj relativisht të lartë shoqëror. Përkundrazi, shoferët, 
minatorët dhe shkrirësit, ndonëse kanë një akses të domosdoshëm në 
shoqëri, kanë një prestigj relativisht të ulët, më së shumti për shkak të 
edukimit formal të tyre. Në disa vende të Evropës Perëndimore, pasar-
dhësit e fisnikëve të dikurshëm respektohen edhe sot për hir të vjetërsisë 
së familjeve të tyre (shembulli i monarkive institucionale), ndonëse në disa 
raste mund të mos jenë në gjendje të mirë ekonomike (si p.sh., shumica 
e “bejlerëve” në Shqipërinë e viteve ‘20 të shek. XX). Lordët, dukët dhe 
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baronët anglezë kanë një status të lartë, por shumë prej tyre disponojnë 
pasuri relativisht të paktë (shembull: anëtarët e Dhomës së Lordëve në 
parlamentin britanik).

Siç shihet, shpesh është e vështirë të vendosësh se cilës klasë i takojnë 
individë të caktuar dhe të përcaktosh rangun e çdo klase në raport me të 
tjerat. Prandaj sot përdoren kritere të trefishta për të përcaktuar dhe ndarë 
një klasë të veçantë. Kështu p.sh., klasat mund të dallohen mbi bazën e 
prestigjit (“grupeve statusorë”, siç i emërtojnë disa), të të ardhurave dhe 
zënies me punë (“klasat ekonomike”).

Për të skematizuar shtresëzimin social, në disa vende përdoret si krit-
er themelor koncepti i “klasave ekonomike”, sipas të cilit individët dhe 
familjet vendosen në klasa mbi bazën e pasurisë së tyre. Përdorimi i këtij 
kriteri ka përparësi të dukshme: së pari, sepse ai është më i matshëm, në 
krahasim me treguesit e tjerë; së dyti, pasuria është i vetmi tregues i bene-
fiteve (përfitimeve) materiale që kanë individët dhe familjet nga qytetaria 
e tyre në komb; së treti, pasuria materializon në përgjithësi shkallën e 
ndërhyrjes së individëve ose familjeve në mjetet e prodhimit, sepse ajo 
lidhet me pronësinë e burimeve prodhuese, si fabrikat dhe institucionet 
financiare, si dhe me pasurinë e patundshme; së katërti, niveli pasuror 
përcakton gjerësisht mundësitë e ndërhyrjes në pushtetin politik. Pronësia 
mbi pasurinë, që ka një rol të ndjeshëm në shtresëzimin social, është tipike 
në SHBA: 1% e amerikanëve shumë të pasur zotërojnë 31% të pasurive 
kombëtare dhe 10% e tyre kanë 2/3 e të gjitha aseteve private, ndërkohë 
që 90% e popullsisë së rritur të vendit përdorin pjesën e paktë që mbetet.

4. Shoqëria shqiptare, me ndryshimet e mëdha politike, sociale dhe 
ekonomike që ndodhën pas rënies së komunizmit, ka filluar të krijojë hap 
pas hapi një hendek mes shtresave të ndryshme shoqërore. Është fakt se 
pabarazia që ekziston në një shoqëri nuk është pasojë e një sistemi, e një 
politike apo e një shteti të vetëm. Shoqëria njerëzore ka ecur në shekuj 
në tehun e kësaj ndarjeje mes shtresave shoqërore. Sot kemi shtresa që 
rrezikojnë deri në mbijetesë, sikurse kemi syresh që thellojnë dita-ditës 
hendekun e pasurimit dhe mirëqenies ndaj shtresave të tjera.

Realiteti politik shqiptar i dekadave të fundit dëshmon se pesha krye-
sore në vendimmarrjen qendrore (p.sh., në Parlament) ka ardhur duke 
zvogëluar numerikisht numrin e specialistëve, duke “u lënë vend” më 
tepër biznesmenëve të suksesshëm. Pse ndodh kjo prirje te ne, ndërkohë 
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që në shoqëritë kapitaliste perëndimore lëvizja midis klasave bëhet më e 
shpeshtë nëpërmjet ushtrimit dhe përdorimit më efikas të aktiviteteve të 
tilla sociale, si edukimi, martesa, puna etj.

Shkaqet e të qenit të rrezikuar i gjejmë në pabarazinë sociale, kul-
turore, ekonomike, shëndetësore dhe arsimore brenda shoqërisë shqiptare 
si edhe në dobësinë e institucioneve sociale (familjes, ekonomisë, shtetit 
dhe fesë) për të plotësuar nevojat bazë materiale dhe shpirtërore të sho-
qërisë. Kjo pabarazi ka ekzistuar edhe më parë, por tranzicioni i gjatë po e 
bën më të dukshme dhe po e thellon edhe më tej atë. Përgjithësisht, grupet 
“në risk” vijnë nga shtresa shoqërore me një nivel të ulët ekonomik dhe 
arsimor si dhe me një nivel të lartë të papunësisë. Individë të grupeve të 
tilla kanë nevoja të cilat janë të mbuluara dobët ose të zbuluara nga shërbi-
met e institucioneve sociale. Për pasojë, pabarazia thellohet dhe zgjerohet 
më tej, sidomos në familje të varfra që nuk mbështeten ekonomikisht dhe 
që nuk plotësojnë as kushtet themelore të jetës e ato sociale, po ashtu ndër 
të paaftët që nuk integrohen dhe do të mbeten krejtësisht të varur prej 
familjes, duke e rrënuar atë ekonomikisht dhe moralisht.

Por pabarazia midis shtresave sociale nuk është vetëm dukuri jona, ajo 
është e pranishme jo vetëm në vendet në zhvillim apo të varfra. Gjatë dhe 
mbas viteve ’90 të shek. XX, shumë kriza ekonomike dhe financiare çuan 
në “mposhtjen” e sterlinës në vitin 1992 dhe në pamundësinë e një shteti 
të fuqishëm si Britania e Madhe për t’u bërë ballë sulmeve spekulative; në 
ndërhyrjen e aq pak individëve të fuqishëm që çuan në falimentimin e pe-
sos meksikane në vitin 1994 dhe rënien e ekonomisë së këtij vendi në vitin 
1997; në krizën më të madhe të ekonomive dinamike të globit, të atyre që 
quheshin “tigrat e Azisë”; në falimentimin e rublës dhe të ekonomisë së Ru-
sisë në vitin 1998 përballë detyrimeve të saj financiare; në rënien ekonomike 
të Argjentinës në vitin 2002 me falimentimin e pesos vendëse, shembjen e 
sistemit të saj bankar dhe të të gjithë ekonomisë; në krizën financiare globale 
të fundvitit 2008 që tronditi themelet e sistemit ekonomik botëror, pasojat e 
së cilës do të ndihen për vite të tëra, sidomos në vendet e varfra dhe ato në 
zhvillim. Ende sot ne shohim në të gjithë globin miliarda njerëz që jetojnë në 
kufijtë e varfërisë dhe skamjes, mes urisë shtrënguese dhe utopisë së luksit 
të shfrenuar.

Kësaj pamjeje trishtuese i shtohen edhe të tjera fakte. “Zhdukja” e 
kufijve kombëtarë i ka dhënë jetë lulëzimit të të ashtuquajturve “biznese 
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sfiduese”: krimit të organizuar dhe terrorizmit ndërkombëtar, tregtisë së 
drogës dhe trafikimit njerëzor, emigrimeve masive klandestine në kërkim 
të “Eldorados”, të ushqyer aq bujarisht nga filmat hollivudianë. Madje 
edhe sëmundjet janë bërë globale, siç po duket kohët e fundit me pande-
minë e koronavirusit. Po përjetojmë kështu një krizë të thellë morale, kur 
vërejmë se parimet e dikurshme të jetës në familje dhe në komunitet nuk 
na “flasin” më me atë forcën dhe autoritetin e dikurshëm, kur parimet e 
tregut kanë hyrë kaq thellë në shpirtin njerëzor dhe po shformojnë sjelljet 
tona shoqërore.

Sipas ekspertëve të marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare, “hen-
deku” midis shtresave sociale, ku pabarazia është elementi kryesor i 
dukshëm, ka ardhur edhe nga globalizmi, çka do të thotë se procesi i in-
ternacionalizimit dhe i rirregullimit të kapitalit si dhe “hapja” e tregjeve 
të punës po e dobësojnë gjithnjë e më shumë autoritetin e ndërhyrjes së 
shtetit nacional. Procesi i globalizmit po e dobëson aftësinë e shtetit që ta 
ushtrojë edhe më tej rolin e vet social. Në këtë proçes të domosdoshëm, 
të cilin e ka imponuar globalizmi, qeveritë po bëhen mjaft të vëmendshme 
në drejtim të shtimit të të ardhurave sociale, me  qëllim që të zvogëlojnë 
hendeqet e pabarazisë mes shtresave sociale.

Mirëpo disa studiues dhe analistë e shohin diferencimin mes shtresave 
sociale edhe në faktorë të tjerë, siç është feja. Në perspektivë historike, 
etapat e pasigurisë, si rezultat i pabarazisë ekonomike, janë përcjellë 
gjithëherës nga ringjallja e fundamentalizmit fetar. Njerëzit nuk e duan 
pasigurinë dhe shumë prej tyre tërhiqen në fundamentalizëm, sa herë që 
siguria e botës së tyre materiale lëkundet ose bëhet më e rrezikuar. Po 
ashtu, grupe, shtresa apo individë të veçantë ia “veshin” fajet shpeshherë 
shoqërisë, zhvillimeve politike apo rendit ekzistues. Shumë fatkeqë, të 
rrezikuar apo të pamundur, ankohen se fajet i ka demokracia.

Antropologët, historianët dhe sociologët i identifikojnë klasat si “kate-
gori universale”, pavarësisht se çfarë kuptimesh mund të marrin ato nga 
njëra shoqëri në tjetrën. Dallimi më themelor klasor midis dy grupeve 
është ai i të pasurit ose jo pushtet. Klasat shoqërore me më shumë pushtet 
nënshtrojnë zakonisht klasat më pak “të fuqishme” që synojnë të forco-
jnë pozicionin e tyre në shoqëri. Klasat “më të fuqishme”, në aspektet 
ekonomike, politike, shoqërore dhe kulturore janë cilësuar tradicionalisht 
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si “elitare”, së paku brenda shoqërive përkatëse. Në shoqëritë e thjeshta, 
fuqia “klasore” donte të thoshte bashkim i shkathtësive individuale për të 
mbrojtur statusin me tipare fizike e shoqërore. Mosha, gjinia dhe shëndeti 
hasen shpesh në përshkrime përbashkuese të “klasës” në fiset e para. 

Gjithashtu, shpirti karizmatik e besimet fetare mund të konsiderohesh-
in si të rëndësishme në këtë drejtim. Duke qenë se shoqëritë, me kalimin e 
kohës u zhvilluan dhe u bënë më komplekse, fuqia ekonomike zëvendësoi 
atë fizike, si një mbrojtëse e statusit klasor, kështu që klasat u përcaktuan 
gjithnjë e më tepër nga puna, edukimi, kualifikimi, të ardhurat personale,  
ekonomia familjare si dhe nga pasuria, përfshirë pronësinë mbi tokën ose 
forma të tjera të trashëgimisë.

Tashmë, ata që kanë arritur një pozicion të lartë në shoqëri adapto-
jnë shpesh modele të dallueshme jetese për të nxjerrë në pah prestigjin 
dhe tagrin shoqëror të tyre brenda shoqërisë përkatëse. Shpesh adaptimi i 
këtyre tipareve është po aq i rëndësishëm sa edhe pasuria: veshjet e mira, 
mënyra e jetesës dhe “rafinimi” i shfaqjeve kulturore, qëndrimi politik dhe 
aktivizimi në aktivitete sociale me audiencë të lartë, reputacioni që tre-
gohet ndaj tyre në shfaqjen publike, gjuha e përdorur në komunikim me të 
tjerët etj.

Përfundime dhe rekomandime
Në këtë studim bëhet një analizë e përgjithshme e koncepteve aktuale 

mbi pabarazinë dhe shtresëzimin social, duke u përqendruar në indikatorët 
themelorë, evolucionin e tyre në sisteme shoqërore të ndryshme, opsionet 
dhe prirjet në botën globale.

Këto dukuri transplantohen në realitetin politiko-social të vendit, ku 
bie në sy thellimi i hendekut mes shtresave të ndryshme shoqërore dhe 
shkaqet duhen kërkuar, para së gjithash, në pabarazinë sociale, kulturore, 
ekonomike, shëndetësore dhe arsimore brenda shoqërisë shqiptare.

Për pasojë, pabarazia thellohet dhe zgjerohet më tej, sidomos në 
familje të varfra që nuk mbështeten ekonomikisht dhe që nuk plotësojnë as 
kushtet themelore të jetës e ato sociale, po ashtu ndër të paaftët që nuk in-
tegrohen dhe do të mbeten krejtësisht të varur prej familjes, duke e rrënuar 
atë ekonomikisht dhe moralisht.
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Duke e vlerësuar me objektivitet këtë prirje në rritje, rekomandohet 
ndërhyrja më efikase e institucioneve shtetërore dhe atyre sociale, për të 
plotësuar nevojat bazë materiale dhe shpirtërore të shoqërisë. Tema në fjalë 
vlen të trajtohet më tej në mënyrë të thelluar, duke u pasuruar me fakte dhe 
të dhëna konkrete nga fusha të ndryshme të jetës në Shqipëri.
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AbstrAct

In this paper are treated some problems related with the economic assistance in the 
Kukës region.The economical assistance  is consider to be an important social-econom-
ical instrument which helps the countries in the reduction of poverty level. Till now days 
the Kukës region remains with the highest values of poverty. In 2011 the poverty reached 
the value of 22% leading to a higher percentage in 2012 of 22,5% with a rate of incres-
cent of 0,9. Monthly budget in 2018 regarding the consuming of goods are calculated 
to be 66,326 lek (the Albanian currency), which still remains below the average level in 
comparison with the state level. 

The economical assistance calculated to the amount of 13% for the district of Kukës 
covers a significant amount of the overall economical assistance in the state level. De-
spite the high amount the economical assistance which is financed from the state budged, 
will only help temporarily the families to overcome this financial difficulty but will not 
help the state in the overall reduction of the poverty level. In 2018 the economical assis-
tance scheme has been subjected to several changes, in order to provide an efficient use 
of this fund which. 

One of the innovations of the financial assistance scheme is the “reintegration” 
which means the reemployment of this individs which previously have been supported 
with the economical assistance. The most evident fact is the high level of unemployment 
in the district of Kukës summed up to a very low rate of employment (In 2019 the average 
rate of unemployment was 7,25%). Considering this numbers; one reaches to the con-
clussion that this economical assistance not only is necessary for the category of families 
assigned as poor but furthermore is insufficient to reduce the poverty level. In short terms 
the influence of this economical assistance can help the families at this category but 
considering the long term influence this economical assistance will loose his impact and 
significance. 
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One has to take in considerations that this region owns very valuable nature sources 
which with a good platform can be reassigned as an asset to be developed. Due to the fact 
that the Kukës region is rich in natural resources, considering their use as a development 
premise which leads to the reduction of economic assistance and the level of poverty as 
well, at the end of this article are given valuable conclusions and recommendations for 
central and local government 

Key words: Economic assistance; Kukës region; Poverty level; Employment; Social 
integration; Natural resources.

Hyrje 
Qarku i Kukësit është një ndër qarqet përfitues të ndihmës ekonomike 

me rreth 13% të fondit të përgjithshëm në shkallë vendi. Qarku i Kukësit 
ende klasifikohet si qarku me tregues të lartë të varfërisë. Niveli i varfërisë 
në vitin 2011 ishte  22%, e cila thellohet më tej në vitin 2012, duke shënuar 
një tjetër nivel të lartë prej 22.5%, me ashpërsi prej 0.9. Shpenzimet mujo-
re për mallra konsumi në vitin 2018 janë vlerësuar 66.326 lekë, çka është 
përsëri më e ulët se niveli mesatar në shkallë vendi.

Treguesit socialë dhe ekonomikë të qarkut Kukës janë në nivel më të 
ulët se niveli mesatar në shkallë vendi. Ka vite që ky qark po përballet me 
fenomenin e shpopullimit, fenomen ky që vitet e fundit ka pësuar një rënie, 
por që është aktual edhe sot. Shpopullimi në të njëjtën kohë është shoqëru-
ar edhe me zhvendosjen e kapaciteteve humane dhe aseteve ekonomike, 
të cilat, për arsye të zhvillimit të tregut, janë përqendruar dhe zhvillojnë 
aktivitetin në rajonet qendrore.

Modeli ekonomik i qarkut ka pësuar ndryshim, nga bujqësia është 
orientuar drejt ndërtimit dhe shërbimit. Numri i bizneseve të mëdha që 
kryejnë aktivitetin në këtë qark është i ulët, ndërkohë që shumica e bi-
zneseve janë me numër të paktë (jo më shumë se 7 punonjës) ose biznese 
familjare.1)

Për shkak të lëvizjeve të popullsisë dhe zhvendosjes së kapitalit ekono-
mik dhe human oferta rajonale e punës në këtë qark është e ulët dhe e paqën-
drueshme, duke ndikuar në këtë mënyrë në shkallën e papunësisë në qark.

Shkalla e papunësisë është relativisht e lartë, nga 17.1% në vitin 2016 
deri në 7.5% në vitin 2018. Shkallë e lartë papunësie vërehet te femrat, 

1) Strategjia e Zhvillimit Rajonal të qarkut Kukës, 2012-2016.
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e cila varion nga 20.38% në vitin 2016 në 8.95% në vitin 2018. Shifrat 
tregojnë për një ulje të shkallës së papunësisë, e cila nuk është për shkak të 
rritjes së nivelit të punësimit, por janë arsye të tjera të cilat kanë ndikuar, 
siç mund të jetë migrimi i popullsisë apo vetëpunësimi i deklaruar.

PBB për frymë në qark është një tjetër aspekt i analizuar në këtë arti-
kull i konsideruar si një nga treguesit kryesorë të zhvillimit ekonomik. Ky 
tregues në periudhën 2012-2017 paraqitet me një nivel të ulët nga 335,691 
mijë lekë (në vitin 2012) në 326,756 mijë lekë (në vitin 2017), tregues i 
cili është konsiderueshëm nën mesataren e vendit. Ndërsa prirja në shkallë 
vendi e këtij treguesi është në rritje, në qarkun e Kukësit është në rënie.

Ky nivel i ulët i PBB/frymë është në fakt në antagonizëm me pasuritë 
dhe kapitalet natyrore që posedon ky qark, të cilat përbëjnë një potencial të 
lartë ekonomik. Pavarësisht zhvillimit të infrastrukturës rrugore, këto re-
surse natyrore mbeten ende potenciale të pashfrytëzuara. Mund të përmen-
dim këtu turizmin malor, energjitë e rinovueshme, mineralet e ndryshme, 
bimët medicinale etj. Mjafton vëmendja dhe vullneti për ndërmarrjen e ini-
ciativave të duhura për vënien në shfrytëzim të plotë të tyre dhe përmirë-
simin e nivelit social dhe ekonomik të këtij qarku.

 Ndihma ekonomike është konsideruar si një instrument i rëndësishëm 
socio-ekonomik që ndikon në zbutjen apo reduktimin e varfërisë. Qarku 
i Kukësit është një ndër qarqet që për nga numri i familjeve me ndihmë 
ekonomike është ndër të parë në vend.

Ofrimi i mbështetjes financiare nëpërmjet skemës së ndihmës ekono-
mike, pavarësisht nivelit të tij të financimit, ka treguar se lehtëson jetesën 
e familjeve përfituese për periudhën e përfitimit, por nuk ndikon në reduk-
timin e nivelit e varfërisë.

Në përpjekje për ta bërë efektive ndihmën ekonomike, në vitin 2018 
skema pësoi ndryshime të rëndësishme. Një ndër risitë e skemës së ndry-
shuar është “riintegrimi”, që do të thotë punësimi në tregun e punës i in-
dividëve të trajtuar me ndihmë ekonomike. Aktualisht tregu i punës është 
në nivele të ulëta dhe jo i qëndrueshëm, gjë e cila të bën skeptik lidhur me 
impaktin që kjo skemë e ndryshuar do të ketë në punësimin e individëve të 
trajtuar nëpërmjet saj.

Në fokus të këtij artikulli do të jetë analiza e situatës socio-ekono-
mike të qarkut, ndihma ekonomike e përfituar ndër vite dhe impakti i saj 
në reduktimin e varfërisë. Nisur nga fakti që ky qark ka ende potenciale 
të pashfrytëzuara zhvillimi, qofshin ato kapitale apo humane, nëpërmjet 
përfundimeve të nxjerra nga analiza do të arrihet në një platformë reko-
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mandimesh që i adresohen qeverisë vendore dhe asaj qendrore, të cilat 
konsistojnë kryesisht në nxitjen e politikave të zhvillimit të sektorit prod-
hues/përpunues apo turizmit malor.

1. Risitë e skemës së re të ndihmës ekonomike
Skema e ndihmës ekonomike në vendin tonë përbën shtyllën kryesore 

të programit të mbrojtjes sociale, e cila synon zbutjen dhe lehtësimin e 
varfërisë, duke siguruar pagesën dhe mbështetjen e familjeve dhe indi-
vidëve më në nevojë për të dalë nga varfëria dhe për të gjetur mundësitë e 
riintegrimit social dhe ekonomik.2) 

Ndihma ekonomike është një pagesë e kufizuar në kohë dhe e 
kushtëzuar, që jepet në formën e një shpërblimi mujor në lekë për kate-
goritë e përcaktuara në ligjin nr. 9355 /2005 “Për ndihmën dhe shërbimet 
shoqërore”, i ndryshuar. 

Skema e ndihmës ekonomike në Shqipëri ka pësuar ndryshime. Në 
muajin janar të vitit 2018 kjo skemë është reformuar, duke sjellë transpa-
rencë dhe efikasitet, lehtësim dokumentacioni dhe procedurash për qyte-
tarët që aplikojnë për ndihmë ekonomike. Ndër risitë e skemës së re mund 
të përmendim:

 ■ Lehtësim i procedurave.
 ■ Shmangie e kritereve përjashtuese.
 ■ Ndarje e qartë e kompetencave.
 ■ Fond i dedikuar për bashkitë nga 3% në 6% për ndihmën ekono-

mike. 
 ■ Menaxhim dhe kontroll më efikas mbi përdorimin e fondeve të 

ndihmës ekonomike. 
 ■ Rritje e masës së përfitimit të ndihmës ekonomike.
 ■ Subvencione shtesë. 
 ■ Lidhje e skemës së ndihmës ekonomike me punësimin/riintegrim-

in social.
Referuar Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2015-2020, 

një ndër objektivat kryesorë është riintegrimi i individëve të trajtuar me 
ndihmë ekonomike, që presupozon transformimin e programit të ndihmës 
ekonomike në skemë aktive riintegrimi (punësimi) në tregun aktiv të punës. 

2) https://shendetesia.gov.al/ndihma-ekonomike/
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Në këtë kuadër, përfshirja në skemën e ndihmës ekonomike të familjeve 
në nevojë do të jetë e kufizuar, dhe sipas legjislacionit në fuqi jo më shumë 
se 5 vjet. 

Gjatë kësaj periudhe individëve të aftë për punë do t’u mundësohet 
aftësimi i tyre profesional, punësimi nëpërmjet programeve të punësimit. 
Ajo çfarë vërehet lidhur me ndihmën ekonomike është ekzistenca e kuadrit 
ligjor dhe dokumenteve strategjike sektoriale dhe rajonale, të cilat vitet e 
fundit janë përmirësuar. Nuk mjafton vetëm përgatitja e një kuadri ligjor 
apo dokumenteve strategjike të përditësuara, i rëndësishëm është zbatimi 
dhe monitorimi i tij. 

Nisur nga fakti që skema e ndihmës ekonomike, me ndryshimet e fun-
dit, synon të lehtësojë dhe frenojë varfërinë jo vetëm nëpërmjet ndihmës 
financiare të familjeve në nevojë, por edhe nëpërmjet riintegrimit të tyre 
(nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim), për të mundësuar ana-
lizimin e efektit të saj në nivelin e varfërisë, para se gjithash duhet të 
kemi një panoramë të përgjithshme të treguesit të varfërisë dhe situatës 
socio-ekonomike të qarkut. Prandaj, në vijim po trajtojmë disa probleme 
për efektivitetin e ndihmës ekonomike në qarkun e Kukësit.

2. Treguesit demografikë të qarkut Kukës
Qarku i Kukësit shtrihet në verilindje të Shqipërisë, në një sipërfaqe 

prej 2,373 km2. Ai përbëhet nga tri bashki (Kukës, Has, Tropojë) dhe 24 
njësi administrative. Popullsia mesatare e qarkut Kukës në vitin 2020 është 
75,428 banorë.3) Qarku Kukës është një ndër 12 qarqet e vendit që ka për-
jetuar një rënie drastike të numrit të popullsisë, pavarësisht se ritmet e 
kësaj prirjeje negative kanë ardhur duke u zvogëluar. 

Në mënyrë më të qartë këto paraqiten në tabelën 1 dhe grafikun 1.
Duke i ndarë të dhënat mbi popullsinë në dy periudha 10-vjeçare 

2000-2010 dhe 2011-2020, vërejmë se prirja e zvogëlimit të popullsisë në 
dhjetëvjeçarin e dytë është në rënie. 

Koeficienti mesatar i ndryshimit të popullsisë për periudhën 2000-
2010 është afërsisht -2,188 banorë në vit, ndërkohë për periudhën 2011-

3)
ht tp: / /www.insta t .gov.al /a l / tëmat / t reguesi t -demograf ik%C3%AB-dhe-

social%C3%AB/popullsia



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2020 95

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

G
jithsej

110,858
108,011

106,286
104,866

103,173
101,084

98,773
96,304

93,626
91,226

Fem
ra

55,390
53,975

53,096
52,343

51,500
50,393

49,179
48,025

46,607
45,350

M
eshkuj

55,468
54,036

53,190
52,523

51,673
50,691

49,594
48,279

47,019
45,876

Tabela 1. Popullsia e qarkut K
ukës, 2001-2020

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

G
jithsej

89,397
87,762

86,082
84,306

82,428
81,294

79,559
77,394

76,594
75,428

Fem
ra

44,397
43,388

42,372
41,365

40,319
39,619

38,634
37,717

37,289
36,680

M
eshkuj

45,000
44,374

43,710
42,941

42,109
41,675

40,925
39,677

39,305
38,748

B
urim

i: IN
STAT.
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2020 ky koeficient është përsëri negativ -1,552 banorë në vit, por në vlerë 
absolute më i vogël se në periudhën 2000-2010. 4)

Kjo pasqyrohet edhe nga grafiku, ku vërehet se grafiku linear për peri-
udhën 2000-2010 është më pak i pjerrët se ai i periudhës 2011-2020.

Referuar të dhënave të grafikut 2, vërejmë se struktura gjinore është 
pothuajse e njëjtë, me një ndryshim të lehtë ndërmjet tyre. Përqindjet e 
popullsisë femra variojnë në vite nga 48.6 në 49.7, ndërkohë që për mesh-

Grafiku 1. Popullsia në qarkun e Kukësit në periudhën 2001-2020, e ndarë në 
dy periudha

4) , “Statistike”, Prof. Dr. Myslym Osmani, Tiranë, 2011.

Grafiku 2. Popullsia sipas strukturës gjinore për vitet 2010-2020
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Në vitin 2010 popullsia e qarkut është ulur me 17.7% në krahasim 
me vitin 2001, ndërkohë që në vitin 2007, në krahasim po me vitin 2001, 
popu llsia është ulur me 10.9% , gjë e cila tregon se gjatë viteve shpopu-
llimi i qarkut ka ardhur duke u ulur. Kjo rënie e popullsisë lehtësohet dhe 
fiton një qëndrueshmëri në vitin 2008 e në vijim. Kështu popullsia në vitin 
2008 në krahasim me 2007 është ulur me 2.4%, në 2009 në krahasim me 
2008  ka pësuar rënie me 2.7% dhe në vitin 2010 në krahasim me 2009 
zvogëlimi i popullsisë është 2.1 %. 

Për sa i takon 10-vjeçarit të dytë, vërejmë se popullsia në vitin 2020 në 
krahasim me vitin 2011 ka pësuar një rënie me 16.5%, afërsisht 1.2% më 
pak se në periudhën 2001-2010. Në vitin 2017 në krahasim me vitin 2011 
popullsia është zvogëluar me 11%, afërsisht me të njëjtin ritëm si në periu-
dhën 2007-2010. Nëse i referohemi indeksit zinxhir, pra krahasimit në vite 
të njëpasnjëshme, vërejmë se përqindja e zvogëlimit në krahasim me peri-
udhën 2001-2010 është më e vogël. Kështu, në vitin 2020 në krahasim me 
vitin 2019 popullsia është zvogëluar me 1.5%, në vitin 2019 në krahasim 
me vitin 2018 popullsia është zvogëluar me 1% , në 2018 në krahasim me 
2017 zvogëlimi është 2.7%. 

Kjo prirje tregohet edhe nga paraqitja grafike e këtyre dy periudhave. 
Vërejmë që grafiku blu është me pjerrësi më të vogël se grafiku i periudhës 
2001-2010, që përkon me përqindjet e ulëta të zvogëlimit të popullsisë.

kujt variojnë nga 50.3% në 51.4%. Ndryshimi i përqindjeve është më i ulët 
për periudhën 2010-2014 dhe më i lartë për periudhën 2015-2020. 

Në grafikun e mësipërm (grafiku 2), vërehet që meshkujt zënë përqind-
jen më të madhe të popullsisë së qarkut në të gjitha vitet në shqyrtim. Në 
vitin 2020 rreth 48.6% e popullsisë së qarkut janë femra, në vitin 2019 
kjo përqindje është 48.7, në vitin 2018 përqindja vazhdon përsëri të jetë 
48.7% dhe në vitin 2017 është përsëri sa në vitin 2020, pra 48.6%, dhe në 
vitin 2016 kjo përqindje është 48.7. Pra përqindja e femrave është e qën-
drueshme në 5 vitet e fundit dhe, për rrjedhojë, dalim në përfundimin se 
struktura gjinore e popullsisë nuk ka pësuar ndryshime të rëndësishme për 
këtë periudhë.
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3. Prodhimi i Brendshëm Bruto, varfëria, konsumi, treguesit 
e punës

Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) përfaqëson vlerën totale në para 
të të gjitha të mirave dhe shërbimeve të prodhuara gjatë një periudhe 
specifike (si rregull, një vit) nga njësitë prodhuese rezidente brenda terri-
torit ekonomik të një vendi5). Ky tregues makro-ekonomik shpreh zhvilli-
min ekonomik të vendit në tërësi dhe të qarqeve në veçanti. 

Të dhënat e tabelës 2 nxjerrin në pah diferencën e konsiderueshme 
të treguesve makro në qarkun Kukës në krahasim  me nivelin mesatar në 
shkallë vendi. Ajo çfarë vërehet për më tëpër është fakti që niveli i PBB-
së për qarkun e Kukësin nuk është përmirësuar, por ka tendencë në rënie.

Këta janë disa nga treguesit të cilët shpjegojnë nivelin e varfërisë, ni-
velin e lartë të papunësisë dhe rrjedhimisht edhe nevojën për mbështetje në 
masë të konsiderueshme me ndihmë ekonomike të qarkut Kukës.

5) www. instat.gov.al/al/temat/ekonomi-dhe-financë/llogaritë-rajonale-në-shqipëri.

Në vitin 2017, PBB për frymë është afërsisht 39.5% më e ulët se PBB 
në shkallë vendi. Në vitin 2016 ky tregues është 38,1% më i ulët se ai në 
shkallë vendi, në vitin 2015 PBB për frymë për qarkun është 36.2% më e 
ulët, në vitin 2014 është 32,5% më e ulët, në vitin 2013 është 22.5% më e 
ulët dhe në vitin 2012 është 26.9% më e ulët se PBB për frymë në shkallë 
vendi. Kjo gjë evidentohet edhe nga paraqitja grafike (grafiku nr.3). 

Grafiku 3. PBB/frymë për qarkun Kukës në krahasim me atë në shkallë vendi, në %

Burimi: INSTAT, Autori.
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Tabela 2. PBB për frym
ë dhe rritja reale e PBB-së për qarkun e K

ukësit dhe në shkallë vendi

Treguesi 
Q

arku
2012

2013
2014

2015
2016

2017
PBB për frym

ë  (000 lekë)
Kukës 

335,961
361,596

325,978
317,715

316,750
326,756

PBB për frym
ë  (000 lekë)

Shqipëri
459,528

466,326
482,956

497,903
511,972

539,866
R

itja reale e PBB, në %
Kukës 

-3.1
4.9

-14.5
-6.7

-2
-0.3

R
itja reale e PBB, në %

Shqipëri
1.4

1.0
1.8

2.2
3.3

3.8
B

urim
i: IN

STAT
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Nga grafiku nr.3 vërejmë që diferenca më e vogël e PBB/frymë të 
qarkut ndaj nivelit mesatar në shkallë vendi evidentohet në vitin 2013 (me 
-22.5%) dhe diferenca më e madhe konstatohet në vitin 2017 (me -39,5%). 
Referuar koeficientit negativ të regresionit në ekuacionin linear (-0.0325) 
konstatojmë se gjatë kësaj periudhe zvogëlimi mesatar vjetor është mesa-
tarisht 3.25% në vit.

Grafiku 4. PBB për frymë për qarkun Kukës dhe në shkallë vendi

Burimi: INSTAT, autori.

Nga paraqitja e grafike e të dhënave vërejmë se ndërkohë që tendenca 
e PBB/frymë në shkallë vendi është në rritje, tendenca e PBB/frymë për 
qarkun e Kukësit është në rënie. Në vitin 2013, për të cilin në grafik janë 
paraqitur edhe vlerat respektive të dy treguesve, vërejmë se PBB/frymë 
për qarkun e Kukësit i afrohet treguesit mesatar në shkallë vendi, pra mund 
të themi se ekzistojnë potencialet zhvillimore që qarku Kukës të arrijë niv-
elin mesatar në shkallë vendi.

Në grafik janë paraqitur edhe ekuacionet lineare për PBB/për frymë 
për qarkun Kukës dhe në shkallë vendi. Vërejmë që koeficienti i regre-
sionit në ekuacionin linear që paraqet PBB/frymë në shkallë vendi në vite 
është 15,816. Ky koeficient tregon se për çdo vit PBB/frymë është rritur 
mesatarisht 15,816 mijë lekë në shkallë vendi. 

Për qarkun Kukës koeficienti i regresionit është negativ -5,395, që do 
të thotë se mesatarisht për ëdo vit PBB / frymë në nivel qarku ka pësu-
ar rënie me 5,395 mijë lekë, gjë që tregon se ky tregues në nivel qarku 
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është jo vetëm nën mesataren e vendit, por tenton të zvogëlohet. Ky nivel 
i treguesit të qarkut duhet të konsiderohet një sinjal alarmi për qeverisjen 
qendrore dhe vendore gjithashtu për adresimin e politikave zhvillimore të 
qëndrueshme për këtë qark.

Qarku Kukës është ndër qarqet me nivel më të lartë të varfërisë, me 
rreth 22% në 2011, si dhe me një ndryshueshmëri të lartë të tij ndërm-
jet bashkive dhe ish-komunave (njësive administrative të sotme). Kështu, 
niveli më i ulët i varfërisë është vlerësuar në bashkinë e Tropojës (10%), 
kurse niveli më i lartë në ish-komunën Kalis (38,5 %), njëkohësisht edhe 
më e varfra në vend. Në vitin 2012 niveli i varfërisë në qark ishte 22.5 %, 
me thellësi 3.8 dhe ashpërsi 0.9. 6)

Konsumi mesatar mujor për frymë në qarkun e Kukësit, bazuar në 
Anketën e Matjes së Nivelit të Jetesës 2012, është 7.126 lekë më i ulët 
se konsumi mesatar i vendit prej 8.477 lekë. Konsumi mesatar mujor për 
frymë më i ulët në vend është identifikuar në disa ish-komuna të qarkut 
Kukës, si: në Kalis (5. 839 lekë), Ujmisht (5. 983 lekë) dhe Surroj (6.124 
lekë). 

Në vitin 2018, shpenzimet mujore për konsum janë vlerësuar 66.326 
lekë. Kjo shifër paraqitet me rritje në krahasim me vitin 2014, por gjithsesi 
është më e ulët se niveli mesatar i vendit për këtë vit, që është 75.935 lekë.7)

Arsyet janë të ndryshme, por një ndër arsyet më kryesore është fakti 
që gjatë këtyre viteve të fundit është evidentuar një zhvendosje e resurseve 
ekonomike dhe humane drejt qendrës së Shqipërisë, kryesisht në zonat më 
të zhvilluara dhe më afër qendrës, Tiranës. 

Në këtë mënyrë, ky përqendrim i resurseve ekonomike në qarqet e ra-
jonit qendror të Shqipërise, pra zhvendosja e bizneseve në zonat ku fuqia 
blerëse është më e lartë, ka bërë të mundur që këto qarqe të jenë kon-
tribuesit më të mëdhenj të rritjes ekonomike. Duke qenë kontribuesit më 
të mëdhenj, rrjedhimisht do të jenë edhe përfituesit më të mëdhenj të të 
ardhurave, e kundërta mund të thuhet për qarqet me më pak kontribut. 

Papunësia është një tregues i rëndësishëm ku mbështeten politikat 
në kuadër të programit të mbrojtjes sociale. Papunësia ka dimensione të 
mëdha dhe konsiderohet si problem ekonomik kryesor i një qarku, për ar-

6) INSTAT dhe Banka Botërore, “Shqipëria: Trendi i varfërisë”, (Rishikuar, prill 2015).
7) INSTAT, Anketa e Buxhetit të Familjes 2018 (shtator 2019).
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sye se ndikon në një masë të konsiderueshme në stabilitetin shoqëror dhe 
ekonomik të një vendi. 

Të dhënat e punësimit të viteve të fundit tregojnë një rënie të nivelit 
të papunësisë në vitin 2019 për qarkun e Kukësit. Referuar analizës së 
mësipërme demografike, reduktimi i papunësisë, përveç të tjerave, mund 
të jetë dhe efekt i shpopullimit të qarkut gjatë këtyre viteve. 

Ajo çfarë vërehet është se papunësia në vitet 2016-2018 është më e 
lartë në tremujorin e parë, ndërkohë në vitin 2019 niveli më i lartë i papu-
nësisë evidentohet në tremujorin e dytë. Gjithashtu, ajo çfarë vërehet qartë 
nga tabela 3 është fakti që niveli i papunësisë në çdo tremujor është më i 
lartë te femrat.

Burimi: INSTAT.

Grafiku 5. Shkalla e papunësisë në qarkun Kukës, në %

Referuar të dhënave në tabelën e mësipërme, vërejmë se në vitin 2016 
niveli mesatar i papunësisë arrin në 17.07%, për meshkujt vlerësohet të 
jetë 14.025% dhe për femrat 20.38%. Në vitin 2017 niveli i papunësisë 
pëson rënie dhe arrin në 13.7%, për meshkujt 14,025% dhe për femrat 
13.15%, në vitin 2018 niveli mesatar i papunësisë arrin në 7.55%, me një 
rënie të konsiderueshme kundrejt një viti më parë, për meshkujt niveli i 
papunësisë arrin në 4.9% dhe për femrat 10.9%. Në vitin 2019 niveli i 
papunësisë së qarkut pëson një rënie të lehtë me 0.3 pikë përqindjeje dhe 
arrin në nivelin 7.25%, për meshkuj niveli i papunësisë arrin në 5.8 % dhe 
për femrat 8.95%. Papunësia më e lartë, në përgjithësi në të gjitha vitet në 
shqyrtim, konstatohet te femrat, me përjashtim të vitit 2018, që përqindja 
më e lartë e papunësisë është evidentuar te meshkujt.
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Tabela 3. Shkalla e papunësisë sipas 3-m
ujorëve për qarkun e K

ukësit,2016-2019, në %

2016
T4

2017
T1

2017
T2

2017
T3

2017
T4

2018
T1

2018
T2

2018
T3

2018
T4

2019
T1

2019
T2

2019
T3

2019
T4

G
jithsej

14.3
15.4

14.2
13.2

12
9.2

7
6.8

7.2
6.9

9.9
6.6

5.6
M

eshkuj
8.1

14.6
14.9

15.7
10.9

8.5
2.8

3
5.3

6.3
7.6

4.6
4.7

Fem
ra

21.2
16.3

13.2
9.6

13.5
10.1

12.1
11.8

9.6
7.6

12.6
9

6.6
B

urim
i: IN

STAT.
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4. Ndihma ekonomike 
Ndihma ekonomike siguron mbështetje për familjet që kanë vërtet 

nevojë, në kuadër të zbutjes apo reduktimit të varfërisë dhe riintegrimit 
social të individëve, por çështja qëndron se sa ka qenë shkalla e ndikimit 
të saj në zbutjen e varfërisë në qarkun Kukës. Disa përfundime mund t’i 
nxjerrim edhe nga analiza e të dhënave për familjet e qarkut Kukës në 
total dhe për bashkitë Kukës, Has dhe Tropojë në veçanti, të paraqitura në 
tabelat 4, 5 dhe 6.

Nisur nga fakti që në bashkitë e qarkut të Kukësit konsumi për familje 
është i ulët, mbledhja e të ardhurave është e ulët, rrjedhimisht plotësimi i 
kërkesave të tyre buxhetore do të orientohet drejt buxhetit të shtetit. Kjo 
asimetri që lidhet me mbledhjen e të ardhurave nga ana e bashkive dhe 
mbështetja me fonde nga qeveria nga ana tjetër, është një tregues konkret 
i pamundësisë së reduktimit të nivelit të varfërisë në këto qarqe kryesisht 
nëpërmjet trajtimit me ndihmë ekonomike nga qeveria.

Në vijim po paraqesim të dhënat për qarkun Kukës sipas tri bashkive, 
Kukës, Has dhe Tropojë, të cilat kanë të bëjnë me numrin e familjeve 
gjithsej dhe numrin e familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike për 
periudhën 2006-2011.

Tabela 4. Numri i familjeve gjithsej dhe të trajtuara me ndihmë ekonomike, 
2006-2011

Viti Treguesi Kukës Has Tropojë Total

2006 Numri i familjeve sipas bashkive 14,595 4,869 9,044 28,508 
Numri i familjeve trajtuar me NE8) 7,440 2,016 2,614 12,070 

2007 Numri i familjeve sipas bashkive 13,609 4,903 9,413 27,925 
Numri i familjeve trajtuar me NE 6,407 1,927 2,390 10,724 

2008 Numri i familjeve sipas bashkive 13,496 4,721 8,574 26,791 
Numri i familjeve trajtuar me NE 6,632 1,782 2,467 10,881 

2009 Numri i familjeve sipas bashkive 13,450 4,818 8,584 26,852 
Numri i familjeve trajtuar me NE 6,784 2,041 2,739 11,564 

2010
Numri i familjeve sipas bashkive 13,223 4,769 8,154 26,146 
Numri i familjeve trajtuar me NE 6,821 1,999 2,896 11,716 

2011
Numri i familjeve sipas bashkive 12,784 4,940 7,476 25,200 
Numri i familjeve trajtuar me NE 7,113 2,136 2,985 12,234 

8) Ndihmë Ekonomike

Burimi: Qarku Kukës.
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Referuar tabelës së mësipërme, vërejmë se në vitin 2006 në nivel qar-
ku trajtohen me ndihmë ekonomike 12,070 nga 28,508 familje gjithsej 
ose 42% e familjeve, një përqindje e konsiderueshme. Në vitin 2007 ky 
tregues vlerësohet rreth 38%, në vitin 2008 kjo përqindje rritet në 41% dhe 
në vitin 2009 arrin në 43%. Në vitin 2010 rreth 45% e familjeve në qar-
kun Kukës trajtohen me ndihmë ekonomike, përqindje e cila rritet në vitin 
2011 dhe arrin afërsisht në 49%. Sjellim në vëmendje se në këtë vit niveli 
i varfërisë në qarkun Kukës arrin në 22%, gjë që justifikon mbështetjen e 
pothuajse gjysmës së numrit të familjeve të qarkut me ndihmë ekonomike.

Referuar grafikut nr.6, lidhur me të dhënat e bashkive në përbërje të 
qarkut, në vitin 2006  rezulton se rreth 51% e familjeve në bashkinë Kukës 
trajtohen me ndihmë ekonomike, e cila ndiqet nga bashkia Has me 41% 
dhe më pas bashkia Tropojë me 29%. 

Në vitin 2007 rreth 41% e familjeve trajtohen me ndihmë ekonomike 
në bashkinë Kukës, ndjekur nga bashkia Has me 39% dhe bashkia Tropojë 
me 25%, pas këtij viti, në të cilin evidentohet një rënie në numrin e famil-
jeve me ndihmë ekonomike, kjo përqindje fillon të rritet dhe arrin vlerat 
më të larta në vitin 2011. Në këtë vit rreth 56% e familjeve të bashkisë 
Kukës trajtohen me NE, ndjekur nga bashkia Has me 43% dhe ajo Tropojë 
me 40%,  të dhëna këto që janë pasqyruar edhe në grafikun e mësipërm. 

Nga grafiku 6 evidentohet që përqindjet e familjeve të trajtuara me NE 
në secilën bashki janë më të larta në vitin 2011. 

Grafiku 6. Përqindja e familjeve të trajtuara me NE ndaj numrit të familjeve 
gjithsej sipas bashkive Kukës Has dhe Tropojë, 2006-2011

Burimi: Qarku Kukës.
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Në tabelën 5 janë paraqitur të dhënat lidhur me numrin e familjeve 
që përfitojnë ndihmë ekonomike për qarkun në total dhe për tre bashkitë 
Kukës, Tropojë, Has për periudhën 2014 — 2019. Ndër familjet e qarkut 
Kukës që trajtohen me ndihmë ekonomike, numri më i madh i familjeve 
vazhdon të jetë i përqendruar në bashkinë e Kukësit. 

Ky numër familjesh ndaj numrit total të familjeve që përfitojnë NE në 
nivel qarku në % varion nga 58% në vitin 2014, afërsisht në 59 % në vitin 
2015, 60% në vitin 2016, 59% në vitin 2017, 2018 dhe në vitin 2019 afër-
sisht 60%. Pas bashkisë Kukës renditet bashkia Tropojë, me një përqindje 
që varion nga 19-22%, dhe e fundit renditet bashkia Has, me një përqindje 
në vite rreth 18-21%. Kjo renditje sigurisht nuk vjen si rezultat i nevojave 
për ndihmë ekonomike, por si rezultat i numrit të familjeve që ka secila 
bashki në totalin e qarkut. Në grafikun nr.7, rikonstatohet fakti që bashkia 
Kukës ka numrin më të madh të familjeve të trajtuara me ndihmë ekono-
mike në nivel qarku.

Numri i familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike në qarkun Kukës 
ka ardhur duke u zvogëluar në terma absolutë në vitet e fundit 2018, 2019, 
përkatësisht 7,911 dhe 8,407, nga rreth 11 mijë në katër vitet e mëparshme. 
Në zvogëlimin e numrit të familjeve përfituese kanë ndikuar një sërë fak-
torësh, ndër të cilët mund të përmendim (i) shpopullimin e qarkut, faktor 
ky i analizuar më sipër, (ii) shkallën e ulët të punësimit, (iii) ndryshimin e 
skemës së ndihmës ekonomike, si dhe (iv) largimin për shkak të vetëpunë-
simit apo punësimit nga skema e riintegrimit.

Tabela 5. Numri mesatar i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike,
2014-2019

Bashkitë 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kukës 6,354 6,391 6,559 6,351 4,655 5,061
Has 2,167 1,994 1,985 1,977 1,598 1,724
Tropojë 2,373 2,419 2,418 2,366 1,658 1,622
Qarku Kukës 10,894 10,804 10,962 10,694 7,911 8,407

Burimi: SHSSH.
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Grafiku 7. Numri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike.

Në tabelën 6 janë paraqitur të dhënat lidhur me fondin mesatar mujor 
të ndihmës ekonomike të përfituar nga familjet e qarkut Kukës për peri-
udhën 2014 — 2019. Nga të dhënat vërehet që pjesën kryesore të fondit 
në total të NE e zë fondi për bashkinë Kukës, e cila ka edhe numrin më të 
madh të familjeve të trajtuara me NE. 

Afërsisht 58.2% e fondit të NE të qarkut shkon për trajtimin e famil-
jeve të bashkisë Kukës. Kjo përqindje për vitin 2015 arrin në 59,4%, për 
vitin 2016 është afërsisht 60%, për vitin 2017 është 61%, për vitin 2018 
arrin në 59% dhe në vitin 2019 është 59.1%. 

Referuar dinamikës së fondit të NE në vite, vërejmë se niveli më i lartë 
i ndihmës ekonomike në total është arritur në vitin 2019, pavarësisht se 
numri i familjeve në këtë vit është zvogëluar. Arsyeja kryesore është se në 
vitin 2018 është bërë efektive skema e re e ndihmës ekonomike, sipas së 
cilës ndihma ekonomike nuk do të jetë më e pjesshme dhe e plotë, por do 
të jetë e njëjtë për kategoritë përfituese. Gjithashtu, një nga risitë e skemës, 
siç është theksuar edhe në seksionin 1, është edhe rritja e masës së përfiti-
mit të ndihmës ekonomike. 

Po t’u referohemi programeve buxhetore afatmesme të bashkive, vëre-
jmë që një përqindje të konsiderueshme të buxhetit të bashkive e zë buxhe-
ti për ndihmën ekonomike. Më konkretisht, në tabelën 7 janë paraqitur të 
dhënat e buxhetit parashikuar në Programin Buxhetor Afatmesëm të bash-
kisë Kukës për vitin 2019-2021.
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Tabela nr. 6: Fondi mesatar mujor i ndihmës ekonomike sipas bashkive

Bashkitë 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kukës 25,019 28,070 28,424 26,255 25,834 28,835
Has 8,189 8,599 8,539 7,770 9,634 11,058
Tropojë 9,796 10,608 10,149 8,950 8,603 8,847
Total qarku Kukës 43,004 47,277  47,112 42,975 44,071 48,740

Burimi: SHSSH.9)

9) Shërbimi Social Shtetëror. Të dhënat i përkasin periudhës janar-dhjetor të vitit refe-
rues.

10) www.financat vendore.al

Tabela 7. Programi buxhetor afatmesëm i Bashkisë Kukës, 000/lekë 10)

Emërtimi 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondi i 
ndihmës 
ekonomike 

339,404 337451 345,070 353,865 360,681 367,633

Buxheti 
gjithsej i 
bashkisë 

1,133,504 1,223,181 1,284,191 1,249,273 1,328,648 1,403,619

Ndihma 
ekonomike/ 
buxheti 
gjithsej %

30 28 27 28 27 26

Burimi: PBA 2019-2021, Bashkia Kukës. Vitet 2019, 2020 dhe 2021 janë të pritshëm.

Nga analiza e këtyre të dhënave arrijmë në konkluzionin se pesha që 
zë ndihma ekonomike në buxhetin total të bashkisë, pavarësisht se ky fond 
përballohet kryesisht nga buxheti i shtetit, është e konsiderueshme dhe ar-
rin në 26% — 30%. Faktikisht ky nivel financimi është i papërballueshëm 
për t’u financuar me fondet e veta nga bashkitë.

Mundësitë e kufizuara për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, treg-
tare, të shërbimit, të hotelerisë, aq më pak të aktiviteteve prodhuese, i de-
tyrojnë bashkitë e vogla të Verilindjes të varen në një masë të konside-
rueshme nga qeverisja qendrore. Kjo është veçanërisht e ndjeshme për 
ndihmën ekonomike, e cila mbulohet nga transferta e kushtëzuar.
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Qarku i Kukësit nuk meriton të mbetet ndër qarqet me një numër të 
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, me një nivel të lartë 
papunësie, pasi posedon resurse natyrore të veçanta dhe të vlefshme për 
ekonominë, shfrytëzimi i të cilave do të krijonte baza zhvillimi me ritme 
më të larta, sidomos të industrisë të turizmit dhe asaj të përpunimit të 
bimëve mjekësore. Qarku është i pasur me minerale të shumta metalore 
dhe jometalore, me liqenin e hidrocentralit të Fierzës, ka kullota alpine, 
lumenj e lugina të thella, shumëllojshmëri bimësh mjekësore, eterovajore 
dhe tanifere e burime të tjera ende shumë pak të shfrytëzuara.11)

Konkluzione dhe rekomandime
Ndihma ekonomike në përgjithësi ndikon në lehtësimin e varfërisë së 

rajonit ku ajo implementohet, por nga të dhënat e mësipërme rezulton se 
efekti i saj në qarkun e Kukësit është i ulët. Kontributi i qarkut në PBB 
është përsëri negativ, përqindja e papunësisë ende është e lartë, vazhdon 
shpopullimi i qarkut etj.

Skema e ndihmës ekonomike në vitin 2018 pritet të sjellë risi lidhur 
me integrimin në jetën shoqërore të familjeve të skemës së ndihmës ekono-
mike nëpërmjet programeve të: nxitjes së punësimit, orientimit në tregun 
e punës përmes kurseve të formimit profesional, por këto do të varen nga 
shkalla e zbatimit të tyre në praktikë.

Në përgjithësi, kanë munguar masat qeveritare për nxitjen e zhvilli-
mit të bizneseve në zonat verilindore nëpërmjet politikave të diferencuara 
fiskale apo infrastrukturore, gjë e cila do të krijonte një klimë të favorshme 
të zhvillimit të bizneseve të mesme dhe të mëdha, si rezultat i të cilave: 
(i) do të zhvillohej ekonomia e qarkut, (ii) do të zvogëlohej shkalla e pap-
unësisë, (iii) do të rritej konsumi mesatar mujor, (iii) nuk do të kishim kaq 
shumë familje në skemën e ndihmës ekonomike dhe (iv) do të redukto-
heshin për rrjedhojë edhe treguesit e varfërisë.

Pasiviteti i lartë ekonomik i popullsisë vazhdon të jetë i dukshëm, 
veçanërisht te gratë, ku niveli i papunësisë te femrat në çdo rast është më i 
lartë se ai i meshkujve.12)

11) Strategjia e qarkut të Kukësit 2012- 2016.
12 Strategjia e zhvillimit të qarkut  Kukës
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Me përfundimin e Rrugës së Kombit janë krijuar tashmë kushtet infra-
strukturore për zhvillimin e aktivitetit prodhues, por mungojnë iniciativat 
stimuluese fiskale që të orientojnë kompanitë e mëdha drejt zhvillimit të 
aktivitetit prodhues në këtë qark duke afruar prodhimin te resurset naty-
rore. 

Kërkohet një koordinim më i mirë ndërmjet aktorëve privatë dhe 
qeverisës për t’i krijuar hapësirat e nevojshme zhvillimit të qëndrueshëm 
ekonomik të qarkut nëpërmjet nxitjes së bizneseve drejt  industrisë pro-
dhuese / përpunuese apo industrisë së turizmit malor. 

Strategjia 10-vjeçare e propozuar nga Komisioni Europian “Evropa 
2020” nxit një qasje të “Investimit social” në trajtimin e varfërisë dhe përf-
shirjes sociale, e cila mbështetet fuqishëm në të kuptuarit e faktit se poli-
tikat sociale dhe ekonomike përforcojnë njëra-tjetrën dhe se kur politikat 
sociale formulohen në këndvështrimin e investimit social, kjo përbën një 
parakusht në rritjen e ardhshme të ekonomisë dhe punësimit.

Literatura:

1. “Europe 2020” A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 
Mars 2010.

2. INSTAT, “Vjetari statistikor rajonal”, Tiranë, 2018.
3. INSTAT, “Treguesit Demografikë 2019” , Shkurt, 2020.
4. INSTAT, “PBB sipas rajoneve statistikore në Shqipëri”, 2017. 
5. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe e Rinisë, dokumenti politik “Përfshirja 

Sociale” 2016-2020”.
6. Raport i Bankës Botërore, “Vlerësim i Sektorit Urban në Shqipëri”.
7. Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale 2015-2020.
8. Shërbimi Kombëtar i Punësimit, “Buletini Statistikor 2018”, Tiranë, qershor 

2019.
9. “Statistika”, Myslym Osmani, Tiranë, 2011.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2020 111

SKEMA E SIGURIMEVE SHOQËRORE, 
VEÇANËRISHT E PENSIONEVE DHE NEVOJA 

PËR PËRMIRËSIME LIGJORE

Prof. Asoc. Dr. Hasan HOXHA

AbstrAct

In the the paper are presented main features of the development social insurance 
scheme, especially of pensions, in point of view to historical and political systems: for 
period before and during monarchy (1923 – 1939); during the communist system (1945-
1990) and for the years after 1991, in the democratic and market economy system. The 
pension’s scheme during the monarchy system has been limited, only for military persons 
and for some ranges of civil servants.In contrary, during the period of the communist sys-
tem, the pension’ scheme has been very massive and included all employments in public 
enterprises and cooperatives in rural areas. The law on the social insurance in the Re-
public of Albania in May 1993 created conditions for a deep pension’s scheme reform in 
accordance with the Main Constitution Dispositions (April 1991). The pension’s scheme, 
as before and till noë, has been compulsory and solidare as “pay as you go” type.A new 
law approved in 2015 created more possibilities to benefits from the pension’s shcheme, 
nevertheless in the same time,there are observed some shortcoming in the contributions/
benefits ratio.For this reason, based on the data analysis of the pensions performance, in 
the paper are presented some sugestions ëith intention to improve legislation in the field 
of the social insurance in our country. 

Key worlds: Social insurance; Pensions scheme; Compulsory system; Insurance 
legislation; Contributions; Benefits.

Hyrje
Legjislacioni për sigurimet shoqërore në vendin tonë është ngritur, 

zhvil luar e përsosur sipas disa etapave dhe sistemeve të zhvillimit politik 
dhe ekonomik.
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Në fillim të këtij artikulli janë paraqitur veçoritë kryesore të zhvillimit 
të skemës së sigurimeve shoqërore, posaçërisht të pensioneve, për peri-
udhën para dhe gjatë sistemit të monarkisë (1923 – 1939); gjatë sistemit 
komunist (1945 – 1990) si dhe për periudhën pas vitit 1991, të sistemit 
demokratik dhe ekonomisë së tregut.

Skema e pensioneve gjatë regjimit të Zogut ka qenë e kufizuar vetëm 
për nivele të caktuara të personelit ushtarak si dhe për disa detyra të larta të 
shërbimit civil. Në të kundërt, gjatë sistemit komunist skema e pensioneve 
ka qenë masive; në të përfshiheshin punonjësit e ndërmarrjeve shtetërore 
në zonat urbane, dhe duke filluar nga viti 1972 edhe anëtarë të koopera-
tivave bujqësore në zonat rurale.

Miratimi i ligjit mbi sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë 
në maj 1993 krijoi kushtet dhe hodhi bazat për një reformë të thellë të 
skemës së pensioneve në përputhje me Dispozitat Kryesore Kushtetuese 
të 29 prillit 1991. Skema publike e pensioneve, si përpara, ashtu edhe pas 
vitit 1993, ka qenë e natyrës detyruese dhe solidare, e bazuar në tipin apo 
modelin “pay as you go”.

Ndryshimet ligjore në vitin 2015 hapën më shumë mundësi për të rrit-
ur efektivitetin e skemës së pensioneve dhe për të përfituar më shumë prej 
saj, megjithatë janë evidentuar edhe  disa shpërpjesëtime në raportet kontri-
bute/përfitime, me ndikime në interesat e pjesëmarrësve të skemës, si dhe 
në ekuilibrat brenda saj. Për këtë arsye, bazuar në analizën e të dhënave 
statistikore dhe ecurinë e pensioneve në vite, në këtë artikull, krahas ana-
lizës, po paraqesim edhe disa sugjerime, me synimin për të përmirësuar 
legjislacionin në fushën e sigurimeve shoqërore në vendin tonë.

1. Veçoritë kryesore të sigurimeve shoqërore në vendin tonë
Sistemi i sigurimeve shoqërore në Shqipëri zë fill në vitet 1920-ë, por 

në mënyrë të reduktuar, duke vendosur skemën e pensioneve kontributive 
shtetërore për nivele të caktuara të personelit ushtarak dhe të nëpunësit 
civil.1) 2) Skema pensionale, e ngritur mbi bazën e këtyre dy ligjeve, funk-
sionoi si para edhe gjatë periudhës së sundimit të monarkisë deri në vitin 
1939. Këto akte ligjore hodhën themelin e institucionalizimit të pensione-
ve në shtetin tonë të pavarur dhe krijuan një praktikë të vlefshme në vijim.

Veçoritë kryesore të skemës së sigurimeve shoqërore të kësaj periudhe 
mund të përmblidhen si vijon: 
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Kjo skemë u vendos pas Kongresit të Lushnjës, pasi shteti ynë i pavar-
ur filloi të marrë fizionominë e tij dhe qeveritë e parlamenti bënin përpjekje 
për të krijuar apo përshtatur legjislacionin e nevojshëm në të gjitha fushat;

Skema e sigurimeve shoqërore ishte një skemë e kufizuar e pensio-
neve, në të cilën përfshiheshin përgjithësisht ushtarakët dhe forcat e gjin-
darmërisë, si dhe nëpunësit civilë që i përkisnin administratës shtetërore;

Skema në përmbajtje ishte e natyrës pay-as-you-go, me kontribute të 
përcaktuara dhe me përfitime gjithashtu të përcaktuara;

Kjo ishte skemë me prapaveprim, çka përfshiu në përfitime të gjithë 
ata persona me kontribute që nga momenti i shpalljes së Pavarësisë më 28 
nëntor 1912;

Skema karakterizohej nga përcaktime të arsyeshme lidhur me dyshe-
menë e periudhave kontribuese dhe tavanet për sa u përket përfitimeve;

Në qendër të saj skema përmbante një lloj trajtimi e përkujdesjeje për 
ushtarakët dhe punonjësit civilë që humbisnin aftësinë për punë si rrjedho-
jë e sëmundjeve, aksidenteve në punë dhe për paaftësi për shkak të punës, 
me kritere të qarta e të zbatueshme;

Skema vlerësonte mbajtësin e familjes dhe, në rastet kur ai humbiste 
jetën, funksiononte pensioni familjar;

Sistemi i pensioneve mbahej nën kontroll, i nënshtrohej analizës, 
plotësohej herë pas here me ndonjë akt nënligjor me rreze të ngushtë ve-
primi;

Skema drejtohej përmes strukturave të larta shtetërore dhe funksion-
onte në bazë të një rregulloreje të posaçme;

Në përbërjen e saj, gjatë periudhës të monarkisë, skema kishte dhe 
pensionet e posaçme shtetërore, pa një platformë të plotë dhe të qën-
drueshme për to;

Skema, edhe pse e natyrës solidare, nuk realizonte një shpërndarje të 
drejtë të të ardhurave në përputhje me kontributet si rrjedhojë shpesh e 
ndërhyrjeve shtetërore apo politike.

Gjatë viteve të sistemit komunist (1945 – 1990), si në çdo fushë, edhe 
në atë të sigurimeve shoqërore, legjislacioni shqiptar u bazua në modelet 
e vendeve të Lindjes komuniste e posaçërisht të BS-së. Tipari kryesor i 
kësaj skeme të sigurimeve shoqërore ishte solidariteti, i shprehur ndryshe 

1) Ligj datë 5.2.1923, “Për dorëheqje dhe pension për ushtri dhe gjindarmëri”.
2) Ligj nr.129, datë 28.10.1927, “Për pensionet civile”. 
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si pay-as-you-go, me karakteristika shumëplanëshe. Situata e krijuar men-
jëherë pas luftës, sikurse në të gjitha vendet e tjera ish-komuniste, diktoi 
marrjen e masave emergjente në ndihmë të personave të dëmtuar nga lufta, 
si dhe miratimin e akteve ligjore për invalidët dhe dëshmorët e LANÇ, si 
dhe për patriotët e Rilindjes Kombëtare e familjet e tyre. Në gusht 1947 u 
miratua ligji i parë i pasçlirimit për sigurimet shoqërore të nëpunësve dhe 
funksionarëve.3) Në vijim ky ligj u pasua nga akte ligjore dhe nënligjore të 
tjera, që morën formën e një pakete ligjore duke skicuar një skemë të plotë 
të sigurimeve shoqërore në tërësi dhe të pensioneve në veçanti.

Veçoritë kryesore të skemës së sigurimeve shoqërore mund të përm-
blidhen si vijon:

 ► Skema e sigurimeve shoqërore njohu parimisht dhe me ligj pensio-
net e bartura nga regjimi i kaluar;

 ► U konsiderua e vlefshme për pension koha e punës së kryer që nga 
shpallja e pavarësisë së vendit, 28 nëntor 1912.

 ► Njohu si periudhë pune, për efekt të pensionit, gjithë kohën e 
pjesëmarrjes në Lëvizjen Nacionalçlirimtare (legale dhe ilegale), duke e 
vlerësuar me dyfishin e saj periudhën afro 6-vjeçare të pushtimit të vendit;

 ► Përjashtoi me ligj nga skema e pensioneve gjithë këtë periudhë për 
ata individë e nëpunës që edhe gjatë kohës së pushtimit, edhe më parë, u 
vunë në shërbim të pushtuesve dhe regjimeve antipopullore; 

 ► Mbështeti dhe zgjeroi me ligj bazën pensionale të ushtarakëve në 
disa këndvështrime;

 ► Masivizoi skemën e pensioneve duke përfshirë në të punëtorët dhe 
nëpunësit e ndërmarrjeve shtetërore, pra, krejt sektorin shtetëror të ekon-
omisë;

 ► Pjesë e skemës së pensioneve më vonë (1972) u bë edhe sektori 
kooperativist, pra, qindra mijëra të punësuar në bujqësi e në territorin e 
fshatit;

 ► Përparësi me ligj pati trajtimi i punonjësve të sektorit shtetëror në 
qendra të ndryshme sociale, siç ishin shtëpitë e pushimit, llixhat, shtëpitë 
e të moshuarve;

 ► U zgjerua dhe mori mbështetje ligjore trajtimi i invaliditetit në 
kompleksitetin e tij;

3) Ligj nr. 528, datë 26.08.1947, “Mbi sigurimet shoqërore të nëpunësve dhe 
funksionarëve”.
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 ► Formula e llogaritjes së pensionit brenda atij sistemi përcaktonte 
kufizime në ekstremet e saj, duke bërë që pensioni të realizohej në masën 
rreth 70 për qind të pagës mesatare, një shkallë zëvendësimi relativisht e 
lartë, ndërkohë që diferencat midis niveleve ekstreme të pensioneve ishin, 
mesatarisht, rreth 2.5 herë; 

 ► Për arsye të natyrës demografike, por edhe të zhvillimit, pensionet 
përfitoheshin në mosha relativisht të ulëta, ndërsa për disa kategori pune 
edhe në mosha më të ulëta;

 ► Kriteret e përfitimit konsiderohen relativisht lehtësuese për të 
përfituar si pensionin e pleqërisë ashtu edhe pensionin e invaliditetit e atë 
familjar;

 ► Me ligj përcaktohej trajtimi modest e i diferencuar i kontribuesve 
për çlirimin e vendit, ndërsa skema ligjërisht nuk trajtonte fushën suple-
mentare të pensioneve për asnjë kategori të administratës shtetërore;

 ► Në përmbajtjen e saj skema, edhe pse solidare, ishte jo transpa-
rente, si nga pikëpamja e kontributit në skemë të punonjësve dhe koopera-
tivistëve, ashtu dhe sa i përket bilancit financiar të saj;

 ► Sigurimet shoqërore, sa i përket administrimit, kanë pësuar ndry-
shime në vijimësi. Pas viteve ‘70 drejtimi i tyre u ngrit në nivelin e Drej-
torisë së Përgjithshme.

Në përgjithësi skema rezultoi efektive për disa arsye të njohura, sidomos 
për treguesit e favorshëm demografikë, për raportet kontribues-përfitues 
etj. Në kuadrin e sistemit ekonomik e shoqëror si dhe të nivelit të pagave, 
të pensioneve, të përfshirjes në punë e në jetën ekonomike të popullsisë 
brenda moshës së punës etj. treguesit e skemës së pensioneve në vitin 1990 
mund të konsiderohen pozitivë.

Në një përfundim të tillë mund të arrijmë nga shqyrtimi i raporteve 
kontribues-përfitues në tabelën 1.

Emërtimi Njësia Viti 1976 Viti 1990 1990/1976
në herë

Kontribues numër 520.150 1.451.212 2.79
Pensionistë numër 117.056 319.107 2.72

Kontribues/përfitues numër 4.4 : 1 4.5:1 1.02

Tabela 1. Kontribuesit dhe përfituesit (pensionistët) për vitet 1976 dhe 1990

Burimi: Revista “Demografia”, nr.2, viti 2016, faqe 56.
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Siç shihet, me raporte të favorshme është karakterizuar e gjithë periu-
dha 1975 – 1990. Ndonëse në fund të kësaj periudhe skema ishte zmadhuar 
afro tri herë, raportet pozitive midis kontribuesve dhe përfituesve pothu-
ajse nuk kanë ndryshuar. Të favorshme dhe shumë mbështetëse paraqiten 
gjatë kësaj periudhe edhe raportet e grupmoshave kryesore të popullsisë 
që ndikojnë pozitivisht në treguesit e skemës së pensioneve. Kështu, në 
vitin 1989, sipas regjistrimit të popullsisë të atij viti, pesha specifike e 
grupmoshës mbi 65 vjeç ishte vetëm 5 për qind, ndërkohë që ajo e moshës 
së dytë (15 – 64 vjeç) dhe e moshës së parë (deri 15 vjeç) ishin përkatësisht 
62 dhe 33 për qind.4)

Pas vitit 1990, me ndërrimin e sistemit politik dhe të ekonomisë së cen-
tralizuar me ekonominë e tregut, në vitet e para të dekadës 1990-2000, kra-
has reformave rrënjësore në fusha të tjera, u kryen reforma të thella edhe në 
fushën e sigurimeve shoqërore e posaçërisht në skemën e pensioneve. 

Procesi i kalimit në ekonominë e tregut fillimisht u karakterizua nga 
ndërprerje prodhimi dhe mbyllje të shumë ndërmarrjeve shtetërore, duke 
sjellë si pasojë qindra mijë të papunë në të gjithë vendin. Kështu, nga të 
punësuar e kontribues në skemën e sigurimeve shoqërore, pjesa më e ma-
dhe e tyre shtuan kontigjentin e të papunëve, në pritje të ndonjë zgjidhjeje 
ekonomike për ta.

Në të tilla kushte, si edhe në vendet e tjera të Ballkanit, edhe në vendin 
tonë qeveria e përdori sistemin e pensioneve si valvul shkarkimi të prob-
lemeve emergjente të krijuara nga dështimi i sistemit të kaluar ekonomik, 
politik e social. Skema e pensioneve, në kuadrin e krejt sistemit të siguri-
meve shoqërore, u përdor posaçërisht për një pjesë të të papunëve, duke 
zbatuar të drejtën për pension të parakohshëm. Kështu, me kërkesën e tyre, 
vetëm në vitet 1991-1993 në pension të parakohshëm pleqërie dolën më 
shumë se 100 mijë veta, ndërsa u shtua dhe numri i pensioneve të invalid-
itetit.

Ndërkaq, prej korrikut 1990 ishte vendosur edhe programi i pagës së 
mbrojtur, përmes së cilës çdo punonjës, pa punuar, paguhej me një shumë 
sa 80 për qind e pagës. Për njëfarë periudhe përfituesit e kësaj page zyrt-
risht u konsideruan si kontribues në skemën e sigurimeve shoqërore, edhe 
pse pa kurrfarë kontributi. Kësisoj, nga njëra anë numri i të pensionuarve 
në skemë shtohej, në anën tjetër numri i kontribuesve pakësohej.

4) Ilia Telo, Revista “Demografia”, nr.2, viti 2015, faqe 12.
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Në kushte të tilla, sigurimet shoqërore, dhe veçanërisht skema e pen-
sioneve, akumuloi shumë probleme, u prishën ekuilibrat në funksionimin 
e saj për shkak të situatës mjaft kritike në shkallën e vartësisë. Këto ndry-
shime jopozitive midis numrit të përfituesve dhe kontribuesve, së bashku 
me shkallën e vartësisë, u thelluan së tepërmi, sikurse shihen qartë edhe 
në tabelën 2.

Të dhënat e tabelës shprehin zhvillime në kahje të kundërt të num-
rit të përfituesve dhe kontribuesve në skemë, duke i zhbalancuar raportet 
midis tyre, aq sa shkalla e vartësisë nga 1 me 4 në vitin 1990, zbriti në 1 
me 1 në vitin 1993. Në një situatë të tillë ku gjendej sistemi i pensioneve 
dhe i sigurimeve shoqërore në tërësi, vendi u përball me nevojën urgj-
nte të reformimit të thellë të këtij sistemi. Për këtë qëllim, me ndihmën 
e specializuar të Bankës Botërore u hartua dhe miratua nga Kuvendi i 
Shqipërisë një ligj i ri për sigurimet shoqërore, bazuar në Dispozitat Krye-
sore Kushtetuese dhe akte të tjera ligjore.5)

5) Ligj nr.7491, datë 29.04.1991, “Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”.
6) Ligj nr.7703, datë 11.05.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.
7) Për reformën e pensioneve, zbatimi i së cilës nisi në vitin 2015, u miratua ligji 

nr.104/2014, datë 31.07.2014.

Emërtimi 1990 1991 1992 1993
Pensionistë gjithsej 320.982 371652 425.604 470.387
Kontribues gjithsej 1.451.000 1.347.000 1.160.000 470.000

Koeficienti i vartësisë
(Kontribues/përfitues) 4.52 3.62 2.73 1.00

Tabela 2. Numri i përfituesve, kontribuesve dhe koeficienti i vartësisë në vitet 
1990-1993

Burimi: M. Xhumari: Trajektore e pensioneve në Ballkanin Perëndimor, f.36-37.

Ligji u miratua më 11 maj 1993 dhe hyri në fuqi më 1 tetor të atij viti.6) 
Ligji, së bashku me paketën ligjore në funksion të tij, krahas disa refor-
mave të ndërmarra në vite, siç ishte kjo e fundit në vitin 2015, kanë përbërë 
aktet bazë përmes të cilave ka funksionuar skema e sigurimeve shoqërore, 
janë zhvilluar përfitimet në të gjitha pjesët e tyre përbërëse, janë vendosur 
disa standarde, janë realizuar një gamë treguesish potencialë, janë marrë 
në vazhdimësi përfitime të gjithfarëllojshme.7)
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Duhet vënë në dukje që, pavarësisht ndryshimeve, shtesave dhe 
përmirësimeve, ligji organik dhe paketa ligjore është e njëjtë, për rrjedhojë 
funksionon e njëjta skemë. Për këtë arsye, gjykoj se përbën interes një 
analizë e veçantë e funksionimit të disa prej veçorive të skemës aktuale të 
pensioneve. Interes të shtuar ka vështrimi i sotëm i aspekteve të veçanta të 
kësaj skeme, efektet jo të pritshme e jokoherente nga veprimi i ndonjë ligji 
apo akti nënligjor, i ndonjë rregulloreje apo akti administrativ.

Interes me mjaft rëndësi paraqet sidomos nevoja për disa ndërhyrje 
përmirësuese në legjislacionin ekzistues, nga të cilat, si arsyet, ashtu edhe 
pritshmëria, vlerësohen të jenë shumëplanëshe.

2. Skema aktuale e pensioneve, veçoritë dhe proçesi i 
ndryshimeve

Skema aktuale e sigurimeve shoqërore, brenda saj edhe ajo e pensio-
neve, është e gjerë e shumëplanëshe, mbart disa profile, përfshin shumë 
degë dhe ka një sërë veçorish. Përmbledhtazi mund të sjellim një pjesë prej 
tyre, që mendoj se janë më përfaqësuese: 

• Skema është ndërtuar mbi bazën e përvojës europiane, të modelit 
pay-as you go, në themel të së cilës qëndron solidariteti midis brezave;

• Skema është gjithëpërfshirëse, ku çdo individ, pa asnjë dallim, kur 
plotëson kushtet, ka të drejtën dhe i jepet mundësia të bëhet pjesë e skemës; 

• Në kuadrin e gjithëpërfshirjes, skema përbëhet nga tre blloqe në 
përfitime (pensione pleqërie, invaliditeti dhe familjare), me hapësirë të 
plotë ligjore edhe për pensionet suplementare si dhe ato private;

• Skema shtrihet gjerësisht, me kontribute e përfitime, edhe në disa 
degë specifike me natyrë sociale, përmbledh të gjitha llojet e bizneseve 
dhe veprimtarive;

• Kjo është skemë kontributive, me anën e së cilës individi me punë 
e kontribute i krijon mundësi vetes për të marrë përfitime; 

• Një pjesë e përfitimit është bazik dhe përfaqëson një lloj minimumi 
jetik, ndërsa pjesa tjetër caktohet në varësi të masës kontributive; 

• Skema përmban disa kufizime në ekstremet e masës së pensionit, 
jo më pak se minimumi i caktuar dhe me një lloj tavani për masën maksi-
male; 

• Përmban kushte lehtësuese dhe favorizon në formulën e llogaritjes 
disa grupe sociale të veçanta; 
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• Stimulon punën mbi moshën ligjore dhe penalizon lënien e saj apo 
daljen në pension para kohe;

• Gjatë kohës së funksionimit të saj, është karakterizuar nga rënia 
e shkallës së zëvendësimit, me një stabilizim aktualisht, me tendencë në 
rritje;

• Ndërkaq, skema aktuale është me përmbajtje sociale, e përgje-
gjshme për ngarkesën e kësaj fushe. Kësisoj ajo: njohu dhe mori përsipër 
ligjërisht të gjitha pensionet e caktuara me të tjera ligje para vitit 1993; 

• Njohu dhe përcaktoi vlefshmërinë e të gjitha periudhave të punës 
dhe kontributet për secilin individ gjatë sistemit të kaluar; 

• Realizoi ligjërisht rritjen dhe indeksimin e pensioneve kohë pas 
kohe me rritjen e çmimeve dhe të inflacionit, tashmë në kushtet e një 
sistemi tjetër ekonomik; 

• Modifikoi nga pikëpamja ligjore dhe praktike korrigjimin me rritje 
të pensioneve të parakohshme, në momentin kur bartësit e tyre plotësonin 
moshën e plotë ligjore për daljen në pension;

• Përmban të drejtën e ankimit për mohimin e periudhave të punës 
dhe masën e pensionit, si dhe penalitete për pensione të paqena apo të 
mani puluara;

• Përmban të drejtën e zgjedhjes së përfitimit më të favorshëm kur 
individi është përballë zgjedhjes së dy apo më shumë varianteve; 

• Skema përmban afate për caktimin e përfitimit, të drejtën për 
tërheqjen e tij në afat si dhe nivele kontributive të ndryshuara dhe raporte 
të arsyeshme midis punëdhënësve dhe punëmarrësve; 

• Skema përmban të drejta me shumë profile për përfitime nga secila 
kategori e kontributpaguesve; përcaktime të plota e të ndara në legjisla-
cion për mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore; 
përqindje të larta të kontributeve në vitet e para dhe më pas një stabilizim 
i arsyeshëm i tyre;

• Kjo skemë parashikon subvencione për pjesën e kontributit për si-
gurimet shoqërore për kategori të veçanta; subvencione të nevojshme nga 
buxheti i shtetit për garantimin në rast nevoje të pagesës së pensioneve; 

• Përmban të drejtën e pjesëmarrjes në skemë përmes sigurimit vull-
netar për atë kategori që i plotëson kushtet, por gjendet e papunë; të drejta 
të garantuara për pensione edhe për shtetasit shqiptarë që punojnë jashtë 
vendit;

• Sigurimet shoqërore, në tërësinë e tyre, pas vitit 1993 administro-
hen nga Instituti me të njëjtin emër, veprimtaria e të cilit drejtohet nga 
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Këshilli Administrativ, me përbërje tripalëshe, si dhe nga Drejtori i Për-
gjithshëm.8) Tiparet dhe këto veçori shumëplanëshe të skemës së pension-
eve në rea lizimin e misionit të saj janë ruajtur e zhvilluar, mbështetur në 
vetë përmbajtjen e ligjit organik, por dhe nga ndërhyrjet ligjore që kanë 
përmirësuar anë të veçanta të tij.

Nënvizojmë se ndërhyrjet ligjore të këtij lloji kanë ndodhur si për ar-
syen e çështjeve të akumuluara brenda skemës, ashtu edhe për të përafru-
ar legjislacionin e kësaj fushe me atë të Bashkimit Europian. Pozitivisht 
vlerësohen p.sh., përmirësimet e legjislacionit, si në rastin kur u forcuan 
sanksionet me gjoba e kamatëvonesa për mospagesën e kontributeve, ash-
tu edhe kur kontributet e sigurimeve shoqërore u ulën, duke lehtësuar biz-
nesin dhe punëdhënësit.

Po kështu, pozitiv ishte edhe ndryshimi ligjor që pensionistët, krahas 
të ardhurave nga puna, të merrnin edhe pensionin, apo kur u bënë ndry-
shime ligjore në pensionet suplementare, kur ndryshuan raportet midis 
pagës minimale dhe asaj maksimale, nga 1 me 3 në 1 me 5, e të tjera.

Gjatë periudhës mëse 20-vjeçare, në të njëjtën kohë, vlerësohen me 
rëndësi edhe disa aspekte të reformimit të skemës së sigurimeve shoqërore 
si:

• Reforma parametrike për rritjen graduale të moshës së daljes në 
pension nga 60 në 65 vjeç për burrat dhe nga 55 në 60 vjeç për gratë;

• Ulja e periudhës minimale të sigurimit nga 20 në 15 vite;
• E drejta për pension të reduktuar tre vite para plotësimit të moshës 

së caktuar me ligj; stimulimi në llogaritje i punës përtej moshës së caktuar;
• Rritja e pagës maksimale për pagesën e kontributeve sa pesëfishi i 

pagës minimale, duke e lënë pensionin me diferencë vetëm dy herë, ndikoi 
në qëndrueshmërinë financiare të skemës, sikurse dha efekte negative në 
nivelin e shkallës së zëvendësimit, sidomos për kontribuesit me të ardhura 
të larta;

• Ulja tjetër e nivelit të pagesës së kontributeve me 3 për qind dhe në 
vitin 2000 edhe me 6 për qind të tjera, me efekte stimuluese te bizneset e 
te punëdhënësit;

• Disa ndryshime në administrimin e sistemit të pensioneve, sido-
mos për sa i përket mbledhjes se kontributeve, kryesisht për të vetëpunë-
suarit në bujqësi etj.

8) VKM nr.249, datë 5.6.1992, “Për krijimin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore”. 
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Të gjitha këto vlerësohen përgjithësisht pozitive dhe hapa të nevojshëm 
me ndikime sidomos në rivendosjen e disa ekuilibrave brenda skemës.

Reformim tjetër i skemës së pensioneve konsiderohet ai i vitit 2014, 
zbatimi i të cilit nisi në fillim të vitit 2015. Kjo reformë vlerësohet e rëndë-
sishme dhe afatgjatë po ashtu, për rivendosjen e disa ekulibrave brenda 
skemës, apo për lidhjen më të mirë të përfitimeve me kontributet. Disa nga 
momentet kryesore të kësaj reforme janë:

• Rritja graduale e moshës së daljes në pension për gratë dhe pas vitit 
2032 edhe për burrat;

• Ndryshimi i formulës së llogaritjes së pensionit, duke ulur pjesën 
fikse dhe rritur pjesën që lidhet me kontributet;

• Heqja e tavanit për masën e pensioneve maksimale;
• Garantimi me ligj i pensionit minimal dhe vendosja e pensionit 

social;
• Indeksimet e pensioneve vit mbas viti, në përgjigje të rritjes së in-

flacionit;
• Ndryshimi i koeficientëve që përmirësojnë bazën e vlerësuar; 
• Vlerësimi i shtuar i punës mbi moshën ligjore etj.

3. Probleme të skemës aktuale dhe nevoja për përmirësime 
ligjore

Analiza e funksionimit të skemës në vite, përfshirë edhe periudhën 
pas reformës në pensione të vitit 2015, tregon që sistemi i sigurimeve sho-
qërore në përgjithësi dhe në veçanti skema e pensioneve, jo vetëm për mi-
sionin që bart, për rëndësinë që ka, por edhe për përmasat e zhvillimit, ka 
nevojë për ndërhyrje ligjore, në mjaft raste për përmirësime të këtij lloji, 
për zhbllokime dhe shmangien e zhvillimeve jo në kahun e projektuar, apo 
për zhvillime që konsiderohen të dëmshme për pjesëmarrësit në skemë, 
por edhe për vetë skemën. 

Nga ndjekja, përpunimi dhe analiza e të dhënave, përfshirë edhe këto 
të 5 viteve nga zbatimi i reformës së fundit, del se në skemën aktuale të 
pensioneve janë akumuluar disa probleme, të cilat kanë nevojë për zgjidh-
je përmes përmirësimeve ligjore, të tilla si: 

• Struktura e pensioneve vijon të karakterizohet nga pesha specifike 
e lartë e pensioneve të ulëta, nga rritja e lehtë e pensioneve mesatare, ndër-
sa po ndodh një lloj ndalimi në pensionet maksimale;
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• Niveli mesatar i masës së pensioneve, si rrjedhojë e ndryshimit 
të formulës, thuajse nuk ka ndryshuar. Në vitin 2018, krahasuar me vitin 
2014, ky tregues rezulton të jetë rritur vetëm 13.6 për qind, sa llogaritet 
shtesa nga indeksimet e përvitshme të pensioneve;9)

• Ka rënë dhe prej vitesh vazhdon të jetë i ulët numri i të vetëpunësu-
arve në bujqësi, ndërsa struktura e tyre shpreh, në njëfarë mënyre, mung-
esën e interesit ndaj pensioneve të pleqërisë;

• Mjaft të vetëpunësuar në bujqësi, edhe pse janë pjesë e skemës, pe-
nalizohen në përfitimet e tyre për arsye të mosplotësimit të kritereve (nuk 
kanë tokë apo nuk ushtrojnë aktivitet bujqësor);

• Një pjesë syresh nuk penalizohen për mungesë kontrolli ose pse or-
ganet audituese të institucionit e kanë të vështirë të verifikojnë praktikisht 
zbatimin e këtyre kritereve;

• Mjaft invalidë, me status mjekësor të mirëpërcaktuar, nuk arrijnë të 
marrin përfitime për shkak se në pesë vitet e fundit nuk kanë një vit punë 
ose kontribute;

• Një pjesë e pensioneve të invaliditetit vazhdojnë të jenë shumë të 
ulëta për arsye të numrit të paktë të viteve të punës ose atyre kontributive; 

• Në shumë raste konstatohet nivel tepër i ulët i pensioneve fami-
ljare, sidomos kur numri i përfituesve, pas humbjes së mbajtësit të familjes, 
është i lartë. Për vitin 2018 p.sh., pensioni familjar rural rezulton të jetë 
vetëm 2.312 lekë mesatarisht në muaj, ndërsa ai urban 6.897 lekë;10)

• Në zbatimin e ligjit që shton me një lloj suplementi pensionet e 
minatorëve, naftëtarëve dhe metalurgëve, po akumulohen probleme për 
shkak të paqartësive për statusin, sidomos prej vështirësisë në kualifikimin 
e disa prej proceseve të punës “të vështirë apo shumë të vështirë”; 

• Për një kontigjent të caktuar të forcave aktive po përvijohet interes 
i paktë ose i munguar për të realizuar minimumin ligjor të viteve të punës 
apo atyre kontributive, për shkak të nivelit shumë të ulët të masës së llo-
garitur të pensionit, ndoshta dhe për atë që ky nivel është i njëjtë me atë të 
pensionit social;

• Janë shfaqur defekte në disa prej pagave referuese që përbëjnë ba-
zën e llogaritjes së pensionit, sikurse e tregon kurba e pagave të ish-ush-
tarakëve për periudhën e pensionit të parakohshëm, disa prej pagave refe-

9) Përllogaritur nga të dhënat e raportit vjetor të ISSH-së, viti 2018, faqe 39 dhe 48.
10) Raporti vjetor i ISSH-së, viti 2018, faqe 49.
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ruese të para vitit 1994, apo “tavanet” për pagat e larta në llogaritjen e 
pensionit.

Ndërkaq, edhe nga pikëpamja sociale apo në aspektin e menaxhimit të 
problemeve me të cilat vazhdon të përballet një pjesë e përfituesve, me të 
drejtën që të kenë një pension të plotë, për ta marrë atë në kohë, apo kur u 
lypset të vërtetojnë vitet e tyre të punës, përbëjnë mangësi të tjera që janë 
akumuluar në skemën aktuale. 

Në rrafshin social, gjithashtu, vazhdon të jetë ende i lartë numri i pen-
sionistëve që zgjidhjet i marrin me vonesë ose të cunguara nga komisionet 
e ankimimit, apo shumë të tjerëve për periudhën e gjatë të pritjes në rastet 
kur detyrohen të shkojnë në procese gjyqësore.

Nisur nga këto këndvështrime, nga veprimi jo në kahjen e duhur i 
ndonjë ane të caktuar të legjislacionit para reformës së vitit 2015, po ash-
tu edhe ndonjë dukuri tjetër e shfaqur vitet e fundit, ndihet nevoja për 
përmirësime ligjore, për të ndërprerë akumulimin negativ në dëm të kate-
gorive të caktuara të përfituesve dhe kontribuesve të skemës. Në vijim po 
ndalem në disa pjesë ku mendoj se kërkohen përmirësime ligjore:

Së pari, përmirësime ligjore nevojiten për pjesën kontributive të 
skemës përmes forcimit të lidhjes midis kontributeve që paguhen dhe 
përfitimeve që merren, duke pakësuar pjesën bazë të formulës dhe shtuar 
pjesën që lidhet me masën kontributive; përmes lehtësimit, sidomos për të 
vetëpunësuarit, të nivelit të kontributeve mbi pagën bruto, duke i zhveshur 
ato nga detyrimi për degën e papunësisë, apo duke përgjysmuar kontribu-
tin për sigurimin shëndetësor, ndërsa gjysma tjetër mund të subvenciono-
het nga buxheti i shtetit; përmes heqjes së disa kritereve që pengojnë apo 
pena lizojnë të vetëpunësuarit në bujqësi si kontributpagues, ose duke zg-
jedhur një variant tjetër të kësaj skeme, sigurisht, me nivelin ndryshe të 
pagës për efekt të pagesës së kontributeve.

Së dyti, fusha e pagave ose e bazës së vlerësuar për efekt të llogaritjes 
së pensionit ka nevojë për përmirësime ligjore në kahjen që skema të jetë 
më e harmonizuar me përmbajtjen e saj, të përmbushë më mirë misionin, 
të jetë më e baraspeshuar në zbatimin e parimit kontributiv në caktimin e 
përfitimeve.

Disa prej pjesëve të kësaj fushe, që kanë nevojë për përmirësime li-
gjore, do të ishin:

a) Për të zbutur shpërpjesëtimet e bazës mesatare të vlerësuar midis 
dy periudhave, lypset korrigjimi në rritje i saj, për periudhën para vitit 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2020124

1994. Nga studimi në kompleks i pagave, pavarësisht indeksimit, diferen-
ca midis nivelit mesatar mujor të bazës së vlerësuar  për këto dy periudha 
arrin deri në dy herë. Korrigjimi ligjor rritës i pagave referuese të para vitit 
1994, nga ku përfitues do të ishin mësuesit, mjekët, një pjesë e adminis-
tratës shtetërore etj., është i nevojshëm edhe pse një zhvlerësim i tillë i 
kontributit të kësaj periudhe nuk justifikohet, pasi kemi të njëjtin profesion 
e punë madje, edhe të njëjtën qendër pune.

b) Do të ishte me interes ndërhyrja në VKM-në e vitit 2005 për të zgja-
tur listën me disa punë, detyra dhe profesione, për të saktësuar dhe diferen-
cuar disa paga referuese, për të cilat ka pasur paqartësi gjatë zbatimit ose 
koha ka bërë dallime në shkallën e vështirësisë së tyre. Kështu, nuk ka pse 
të zbatohet keq apo me diferenca trajtimi i individëve që kanë punuar para 
vitit 1994 me mekanizma të rëndë, apo për nivelin e pagave në disa prej 
sektorëve të vështirë të ekonomisë. Pasi, nga njëra anë, p.sh., vlerësojmë 
me trajtim suplementar minatorët e naftëtarët, në anën tjetër pagat refer-
uese në llogaritjen fillestare të pensionit të tyre janë në nivele relativisht të 
ulëta që nuk e justifikojnë punën e vështirë.

c) Ndërhyrje ligjore duhen për të korrigjuar masën jologjike të bazës 
së vlerësuar, që jo rrallë po rezulton nga produkti i pagës referuese me 
koeficientin e indeksimit. Po evidentohen raste që me të njëjtën pagë refe-
ruese, baza mesatare e vlerësuar rezulton të jetë më e lartë, p.sh., pesë vite 
më herët, krahasuar me vitin e fundit. Tipike kjo dukuri shfaqet te llogarit-
ja e pensionit për ish-ushtarakët, ku baza e vlerësuar për vitet e pensionit 
të parakohshëm vjen në rënie ose rezulton më e lartë në pjesën e parë të 
periudhës krahasuar me pjesën e dytë të saj. Po kështu, edhe në rastet kur 
paga referuese për disa vite para daljes në pension nuk ka ndryshuar ose 
rritja e saj është e vogël.

d) Nevojitet qëndrim ndryshe, përmes akteve nënligjore, për sa i për-
ket bazës së vlerësuar edhe nga një tjetër këndvështrim. Sa vjen e po shto-
hen rastet kur baza e vlerësuar për vite të ndryshme kufizohet me nivelin 
e pagës maksimale për efekt të pagesës së kontributeve në periudhën për-
katëse. Kështu, për individët që dalin aktualisht në pension, baza e vlerë-
suar kufizohet në nivelin 114.670 lekë. Një praktikë e tillë ose ndryshe ky 
lloj tavani po shton rastet kur baza e vlerësuar rezulton të jetë e njëjtë, si 
për drejtuesit ashtu edhe për specialistët në administratë, si për mësuesit e 
mjekët, ashtu dhe për drejtuesit e kësaj fushe, si për nivelet bazë të arsimit 
e shëndetësisë, ashtu dhe për nivelet qendrore të tyre. Për rrjedhojë, po 
shtohen rastet kur në mesin e këtyre kategorive pensionet ndryshojnë në 
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masën e tyre vetëm nga numri i ndryshëm i viteve të punës dhe thuajse as-
pak nga niveli i bazës së vlerësuar, si pjesë e dytë e formulës së llogaritjes 
së pensionit. Sigurisht, kur pagat rriten, ndryshon edhe tavani, pra, krijohet 
një tjetër situatë. Po ashtu, mund të ketë edhe ndonjë tjetër zgjidhje, por 
mënyra më e drejtpërdrejtë që do të vlerësonte kontributin e vërtetë është 
heqja e këtij tavani, për shkak se kufizimi është realizuar një herë, kur kon-
tributet janë paguar jo më shumë se niveli i pagës maksimale.

Përmirësimi ligjor në këtë fushë veçse do t’i vinte individët në raporte 
më të drejta me skemën, apo në të njëjtën qasje kundrejt kontributeve të 
paguara, do t’i çlironte ata edhe nga ky lloj penalizimi në masën e pensionit 
të tyre. Sepse, nga përllogaritjet, për disa raste ku është përdorur ky lloj 
kufizimi, masa e pensionit rezulton të jetë pakësuar mesatarisht me rreth 
1.500 lekë të reja në muaj ose me rreth 5 për qind. Kjo praktikë penalizu-
ese rëndon më shumë të punësuarit me paga relativisht të larta, sikurse një 
pjesë e punonjësve të arsimit, të shëndetësisë, punonjës të universiteteve, 
si dhe nivelet e larta në forcat e sigurisë kombëtare. Sa i takon sektorit pri-
vat, dukuria merr trajta të tjera kufizimi me veprime administrative. Kështu, 
për drejtuesit dhe administratorët në biznese të ndryshme të kësaj fushe, për 
efekt të pagesës së kontributeve, pagat bruto, si rregull, vendosen më ulët se 
niveli i pagës maksimale.

e) Ka edhe mangësi të tjera që kërkojnë ndonjë përmirësim ose bash-
kërendimin e munguar të akteve nënligjore. Fjala vjen, për njohjen e viteve 
të punës para vitit 1994, VKM nr. 482 i vitit 2016, duhet të përmirësohet ose 
zbatimi efektiv i tij të bashkërendohet me hartimin e ndonjë akti tjetër nën-
ligjor nga institucionet e vartësisë. Po kështu, edhe për zbatimin e duhur të 
ligjit që shton në trajtën e suplementit pensionet e naftëtarëve, ndihet nevoja 
për një akt nënligjor, që do të saktësonte proceset e punës që cilësohen të 
vështira apo shumë të vështira. Sigurisht, këto dhe të tjera përmirësime li-
gjore duhet të paraprihen me studime apo me analiza të detajuara, pasi si ndë-
rhyrjet e shpeshta ligjore në skemën e sigurimeve shoqërore sjellin vështirësi 
në zbatim, po ashtu edhe vonesa e tyre sjell penalitete për pjesëmarrësit në 
skemë. Prandaj është me rëndësi që çdo ndërhyrje në paketën ligjore të sig-
urimeve shoqërore apo dhe në ligje të veçanta “Të mbajë parasysh jo vetëm 
zgjidhjen e problemeve emergjente ekonomike e sociale, por, gjithashtu, in-
teresat dhe pritshmëritë e kontribuesve dhe pensionistëve e, mbi të gjitha, 
qëndrueshmërinë afatgjatë të sistemit të pensioneve”11)
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Përfundime
Sigurimet shoqërore në vendin tonë u ngritën në vitet ‘20 të shekullit të 

kaluar. Në përmbajtje, skema e pensioneve brenda sistemit të sigurimeve 
shoqërore ishte e natyrës pay-as-you-go, por ka qenë shumë e kufizuar. Në 
periudhën e monarkisë skema u përqendrua vetëm në ushtri e gjindarmëri, 
si dhe në punonjësit e shërbimit civil. Në vitet e regjimit komunist (1945-
1990), ajo u zhvillua dhe mori karakter masiv kur u shtri edhe në ndër-
marrjet shtetërore, si dhe në kooperativat bujqësore, pra përfshiu të gjithë 
të punësuarit. Ishte skemë kontributive veçse, brenda atij sistemi, me disa 
qasje të veçanta të natyrës sociale. Në fund të viteve 1990, kohë që përkon 
edhe me rënien e sistemit monist, skema e pensioneve tregoi disa dukuri 
pozitive në qëndrueshmërinë e saj.

Me ndërrimin e sistemit politik dhe vendosjen e ekonomisë së tre-
gut pas vitit 1991, treguesit e skemës së trashëguar pësuan përkeqësime 
për shkak të paralizës ekonomike dhe papunësisë së lartë. Për të vënë në 
rrugën e zgjidhjes këtë situatë të vështirë, në maj 1993 u miratua ligji i ri i 
sigurimeve shoqërore, i cili hyri në fuqi në tetor të atij viti.

Duke ruajtur natyrën solidare, krahas të punësuarve, të drejtën për të 
qenë pjesë e skemës e ka edhe kontigjenti i të papunëve, përmes sigurimit 
vullnetar. Në të njëjtën kohë, skema u zgjerua dhe me disa degë, si për 
detyrimet kontributive dhe për përfitimet nga ato.

Skema në këto vite ka pësuar përmirësime ligjore, duke ruajtur gjithn-
jë natyrën e saj. Është zgjeruar paketa ligjore, janë përmirësuar akte ligjore 
dhe nënligjore, skema i është nënshtruar reformimit të saj. Këto ndërhyrje 
vlerësohen të nevojshme dhe kanë sjellë përmirësime në disa tregues të 
skemës, edhe pse reforma e fundit konsiderohet e vonuar. Para saj janë 
bartur disa probleme, të cilat, së bashku me akumulimet në proces, kanë 
deformuar sidomos raportet kontribute-përfitime, jo vetëm në bilancin fi-
nanciar të skemës, por edhe për  efektet në masën e pensioneve.

Kësisoj, sipas gjykimit tim, ndihet nevoja për: përmirësimin në rritje 
të pagave të para vitit 1994 për disa vende pune dhe procese që përfshijnë 
arsimin, shëndetësinë, një pjesë të administratës etj., si dhe në VKM-në e 
vitit 2005, duke zgjatur listën për disa punë në sektorë e degë të veçanta, 
që raportet me përgjegjësinë dhe shkallën e vështirësisë të jenë më të dre-

11) M. Xhumari: “Trajektoret e Pensioneve në Ballkanin Perendimor”, Monografi, faqe 
11.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2020 127

jta. Kështu, rivlerësohen nga pikëpamja ekonomike një pjesë e punëve, 
saktësohet zbatimi në praktikë i pagave referuese, unifikohet zbatimi i 
tyre, mënjanohen qëndrimet subjektive të nëpunësve që përpunojnë dosjet 
e përfitimeve etj.

Krahas sa më sipër, ndërhyrje lipset të bëhen edhe në aktet nën ligjore, 
për të hequr kufizimin nga lart të bazës së vlerësuar në llogaritjen e pen-
sioneve. Pagesa e kontributeve, deri në nivelin maksimal të pagës së cak-
tuar për këtë qëllim, është e argumentuar. Kësisoj, sikundër për çdo pagesë 
faktike, llogaritjet të bëhen njëlloj edhe kundrejt nivelit maksimal të pa-
gesës që edhe kjo të mbetet përsëri faktike. Kështu do të mënjanohej një 
lloj tavani i krijuar rishtazi për pensionet e larta, si dhe një lloj barazitizmi 
në nivelin e tyre, për të cilat sa vjen e më shumë diferencat pothuajse nuk 
janë më te niveli mesatar i bazës së vlerësuar, por vetëm në numrin e ndry-
shëm të viteve të punës ose atyre kontributive.

Përmirësime ligjore nevojiten edhe në fushën e kontributeve, për të 
lehtësuar të vetëpunësuarit nga një lloj ngarkese kontributive që është rela-
tivisht rënduese; për të ndryshuar qasjen ligjore për të vetëpunësuarit në 
bujqësi; për të saktësuar raportet e së drejtës për të marrë pensionin dhe të 
mundësisë për të punuar. Po ashtu, ndihet nevoja për një bashkërendim më 
efektiv të akteve nënligjore me kërkesat e ligjit bazë. Përmes kësaj do të 
zbatohej më mirë ligji për shtesat e fundit në pensionet e naftëtarëve apo 
njohja e periudhave të punës të para vitit 1994 etj.

Ndërhyrjet ligjore në fushën e pensioneve është e nevojshme të 
mbështeten, sipas rasteve, në studime dhe në materiale të plota që argu-
mentojnë zgjerimin logjik të skemës, realizimin e tyre në kohën e duhur, 
funksionimin afatgjatë e të qëndrueshëm të saj.
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NDIHMA EKONOMIKE PËR FAMILJET 
NË NEVOJË PËR VITET 2010 – 2019, E 
PAMJAFTUESHME PËR TË LUFTUAR 

VARFËRINË

Dr. Nikoll DOÇI
Punonjës social

AbstrAct

The social protection system in Albania is guaranteed through relevant legislation 
and social protection institutions. It is concretely realized: through economic assistance; 
through the social insurance system; the healthcare system and employment services. 
Efforts to improve legislation and the social assistance benefit scheme have continued 
since 1990. The most advanced is Law no. 57/2019 “On social assistance in the Republic 
of Albania”. The amount of economic assistance received by families in need throughout 
the period from 1993 until today has been and is very low. This assistance has not met 
and does not meet the family’s minimum subsistence needs. There is therefore an urgent 
need to increase it to the required level taking into account the minimum living standard. 
The government should precede appropriate strategies to reduce the number of economic 
assistance beneficiaries through employment. This should be addressed in different areas 
of the country where poverty is highest. Economic assistance needs to be deeply reformed 
in all its dimensions including the best experts of not only the current administration but 
also those outside. There is a need for cooperation and social partnership so that, as in 
every country in Europe, but also in our region, economic assistance is dignified to meet 
the essential living requirements.

Key words: Albanian families; Economic assistance; Poverty; Minimum living; Vul-
nerable groups.
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1. Ndihma ekonomike si pjesë e mbrojtjes sociale 
Sistemi i mbrojtjes sociale në vendin tonë është i bazuar në Kushte-

tutën e Republikës së Shqipërisë. Në themel të sistemit të mbrojtjes sociale 
qëndron parimi i solidaritetit social. Ky sistem është i garantuar nëpërmjet 
legjislacionit dhe institucioneve përkatëse të ngritura për mbrojtjen so-
ciale. Në zbatim të këtij legjislacioni, mbrojtja sociale realizohet konk-
retisht nëpërmjet këtyre formave:

- Ndihma dhe shërbimet sociale, brenda së cilës përfshihet ndihma 
ekonomike për shtresat më në nevojë pa të ardhura, pagesa për personat 
me aftësi të kufizuara, ndihma dhe shërbimet sociale për grupet në nevojë, 
si gratë, fëmijët në nevojë, të moshuarit etj.

- Sistemi i sigurimeve shoqërore, ku përfshihen pensionet, përfitimet 
për barrëlindje, sëmundjet dhe raste të tjera të përcaktuara.

- Sistemi i kujdesit shëndetësor, ku përfshihen sistemi shëndetësor 
parësor, shërbimi spitalor dhe rimbursimet për të moshuarit dhe kategori 
të tjera sipas sëmundjeve.

- Shërbimet e punësimit, ku përfshihen pagesa e papunësisë për hum-
bjen e vendeve të punës, formimi profesional për të papunët dhe shërbimet 
për punësimin e të papunëve.

Trajtimi i sistemit të mbrojtjes sociale përfshin një gamë të gjerë tregu-
esish, por në këtë artikull do të trajtohet vetëm  ndihma ekonomike për 
familjet në nevojë.

Përmes ndihmës ekonomike politika sociale e shtetit synon garantimin 
e mbështetjes së shtetit për familjet më në nevojë, të cilat e kanë të pa-
mundur të përballojnë jetesën me mundësitë e tyre. Këtij qëllimi i shërben 
ngritja e institucioneve të ndihmës dhe përkujdesjes shoqërore. 

Programi i mbështetjes sociale ka si qëllim të plotësojë nevojën për 
mbështetje për të përballuar jetesën për çdo familje në vështirësi jetese. 
Institucionet në vlerësimet e tyre mbështeten në tre faktorë kryesorë: në 
nevojat e familjes, në mundësitë e buxhetit të shtetit për të plotësuar nevo-
jat dhe në standardet minimale të jetesës.

Mbrojtja sociale në vite është ofruar nëpërmjet dy formave: 
mbështetja financiare mujore për individë dhe familje në vështirësi 
ekonomike, kujdes social dhe shërbime e mbështetje të specializuara.

Politikat sociale në vendin tonë janë ende në një periudhë tranzicioni. 
Ato vuajnë nga mangësi që pengojnë zhvillimin e mëtejshëm të tyre, nga 
mungesa e fondeve buxhetore për rritjen e shpenzimeve sociale; masa e 
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vogël e ndihmës ekonomike që u jepet përfituesve etj.
Në vazhdimësi ka pasur ndryshime në legjislacion për të reformuar 

sistemin e mbrojtjes sociale e në këtë kuadër atë të përfitimit të ndihmës 
ekonomike, siç janë ato lidhur me programin e riintegrimit social, kualifi-
kimit, nxitjes së punësimit, punës në komunitet etj. 

Megjithëse po bëhen tri dekada, përfituesit e ndihmës ekonomike, 
nëpërmjet kësaj ndihme në lekë, mund të plotësojnë vetëm një pjesë të 
vogël të nevojave bazë për të jetuar. 

2. Legjislacioni dhe institucionet e mbrojtjes sociale
Në regjimin e kaluar, para vitit 1990, kanë ekzistuar forma të 

ndryshme të mbështetjes sociale për kategori të ndryshme. Me vendosjen e 
demokracisë në Shqipëri, mbrojtja sociale i ka fillimet e saj me miratimin e 
ligjit nr.7710, dt. 18.05.1993, “Për ndihmën dhe përkujdesjen shoqërore”. 
Në këtë kohë u njoh dhe u bë detyrim ligjor e drejta e individit për 
mbrojtje sociale. Në zbatim të këtij ligji dolën akte nënligjore, ven-
dime, udhëzime, rregullore, urdhra, pasi situata ishte e vështirë, kishte 
mungesë përvoje, kapacitetesh etj.

Në vijimësi ka pasur përmirësime të kuadrit ligjor, ku ndër krye-
soret kanë qenë:  miratimi i ligjit  nr.9355, datë 10.03.2005, “Për ndihmën 
dhe shërbimet shoqërore”. miratimi i ligjit nr.121/2016, datë 24.11.2016, 
“Për shërbimet e kujdesit shoqëror në RSh”. Sipas këtij ligji, shërbi-
met e kujdesit shoqëror përbëjnë një sistem të integruar dhe të orga-
nizuar përfitimesh dhe lehtësish, të cilat ofrohen nga profesionistë të 
fushave përkatëse me qëllim sigurimin e mirëqenies, pavarësisë dhe 
përfshirjes shoqërore të individëve, të familjeve apo komuniteteve që 
kanë nevojë për kujdes shoqëror.

Miratimi i ligjit nr.57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e 
Shqipërisë” ka për qëllim: Të përcaktojë ndihmën ekonomike dhe përfi-
timet për shkak të aftësisë së kufizuar për individët dhe familjet në nevojë, 
të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvi-
llimin e aftësive e të mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përf-
shirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekono-
mike, fizike, psikologjike e shoqërore; Të zbusë varfërinë dhe përjashtimin 
shoqëror për individët e familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrim-
in e tyre nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për 
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përmirësimin e jetesës së tyre; Të garantojë asistencë sociale nëpërmjet 
ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura; Mirorga-
nizimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për 
ofrimin dhe administrimin e asistencës sociale.

Ky ligj sanksionon edhe përfituesit e ndihmës ekonomike, që janë: 
familjet në nevojë, që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaf-
tueshme; jetimët, të cilët nuk janë në institucionet e përkujdesjes sho-
qërore; prindërit me më shumë se dy fëmijë të lindur njëherësh, që u për-
kasin familjeve në nevojë; viktimat e trafikimit pas daljes nga institucionet 
e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre; viktimat e 
dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit 
të mbrojtjes ose urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen në 
institucionet e përkujdesjes shoqërore. 

Ligji përcakton rregullat dhe mekanizmat për përfitimin e ndihmës 
ekonomike, kriteret dhe procedurat e përfitimit/përjashtimit nga ndihma 
ekonomike, llojet e pagesave të ndihmës, autoritetet përgjegjëse për ga-
rantimin e kësaj të drejte, si dhe marrëdhëniet e financimit të ofrimit dhe 
përfitimit të ndihmës ekonomike.

Ligji i ri përcakton që autoriteti përgjegjës për hartimin e politikave, 
të programeve dhe legjislacionit, programimin e fondeve për programet e 
asistencës sociale, si dhe kontrollin e zbatimit të tyre në të gjitha nivelet 
e strukturave qendrore dhe vendore është Ministria përgjegjëse për çësh-
tjet sociale, aktualisht Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Si-
pas ligjit, kjo ministri propozon  mekanizmin e bashkërendimit ndërinsti-
tucional të punës për referimin për punësim të individëve dhe anëtarëve 
në moshë aktive pune të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike, për 
të siguruar riintegrimin social të tyre nëpërmjet një programi daljeje nga 
skema e ndihmës ekonomike, e cila përcaktohet me vendim të Këshillit të 
Ministrave. 

Ky ligj përcakton që ndihma ekonomike do të jetë e kufizuar në kohë. 
Kohëzgjatja e përfitimit të ndihmës ekonomike përcaktohet me akte nën-
ligjore. Aktualisht, periudha e qëndrimit në skemën e përfitimit të ndihmës 
ekonomike është 5 vjet. Kufizimi kohor synon të nxisë integrimin në jetën 
shoqërore të familjeve në skemën e ndihmës nëpërmjet programeve të nxi-
tjes së punësimit, me qëllim që kjo skemë të mos përdoret si mekanizëm 
përfitimi që mund të çojë në papunësi të zgjatur të anëtarëve të familjeve 
në skemën e ndihmës ekonomike dhe për ta kthyer këtë në një skemë ak-
tive.
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Për të garantuar nxitjen e punësimit dhe përfshirjen e personave në 
moshë aktive pune, përfitues të ndihmës ekonomike, në programet aktive 
të punësimit dhe formimit profesional, ligji ka parashikuar në mënyrë 
specifike disa masa shtrënguese të përcaktuara në nenin 15 për përjash-
timin nga ndihma ekonomike.

Në muajin dhjetor 2019 është miratuar nga Këshilli i Ministrave ven-
dimi nr. 882, datë 24.12.2019,  “Për mekanizmin e bashkërendimit ndërin-
stitucional të punës për referimin për punësim të individëve dhe anëtarëve 
në moshë aktive pune të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike”. Pa-
varësisht nga miratimi i këtij vendimi, ligji është i paplotë nga pikëpamja 
e akteve të tjera nënligjore të nevojshme për zbatimin e tij. 

3. Numri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike dhe 
fondi financiar

Në ekonominë e tregut në çdo kohë ka papunësi, ka shtresa në ne-
vojë, ka individë të cilët nuk mund të plotësojnë vetë nevojat e tyre për të 
jetuar. Sa më i zhvilluar të jetë vendi, sa më pak të papunë, sa më mirë të 
paraprijnë faktorët, si formimi profesional, rritja e investimeve në sferën 
e prodhimit, përmirësimi i strukturës së zhvillimit ekonomik etj., aq më 
e vogël është masa e individëve, familjeve që e kanë të domosdoshme 
ndihmën nga shteti. 

Numri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike në vendin tonë 
ka qenë problemi kryesor që nga fillimet e zbatimit të ligjit në vitin 1993 
e në vazhdim. Kjo për faktin se varfëria ka qenë relativisht gjithnjë në 
përmasa të mëdha, papunësia ka qenë e lartë, problemet sociale kanë qenë 
të shumta. 

Mundësitë financiare të shtetit për të përballuar numrin e madh të 
familjeve në varfëri kanë qenë të kufizuara, ka pasur probleme në legjisla-
cion si dhe korrupsioni ka qenë i lartë etj. Fondi i ndihmës ekonomike ka si 
target grupet më të varfra të shoqërisë në tranzicionin e gjatë të zhvillimit 
ekonomik në vendin tonë.

Në vijim është paraqitur tabela 1, që përmban numrin e familjeve të 
trajtuara me ndihmë ekonomike dhe fondin gjithsej të ndihmës ekonomike 
për periudhën 2010 – 2019. Këtu përfshihet edhe masa e ndihmës mujore 
dhe paga minimale zyrtare për këtë periudhë. Nga analiza e të dhënave 
të tabelës, numri i familjeve që kanë përfituar ndihmën ekonomike  nga 
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viti 2010 deri në vitin 2019 ka ardhur duke u ulur ndjeshëm. Kurse fondi 
i shpenzuar për ndihmën ekonomike pothuajse është në të njëjtin nivel si 
para dhjetë vitesh.

Në vitin 2010, numri i familjeve të trajtuara më ndihmë ekonomike 
ishte mesatarisht 97,540, ndërsa në vitin 2019 ishte 60,588 familje. Nga 
kjo rezulton se numri i familjeve është ulur me 36,952 familje ose rreth 38 
për qind. Në pamje të parë, ulja e numrit të familjeve duket pozitive, por 
në fakt në këtë ulje ka ndikuar përjashtimi nga ndihma e disa kategorive 
të caktuara si dhe mungesa e fondeve nga buxheti për të mbuluar shtresat 
në nevojë.

Kjo del më qartë edhe nga grafikët 1 dhe 2, ku paraqiten numri mesatar 
i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike dhe fondi gjithsej i ndihmës 
ekonomike, si dhe masa e ndihmës mujore dhe paga minimale zyrtare për 
periudhën 2010 – 2019. 

Nga shqyrtimi i këtyre grafikëve rezulton se ecuria ose rënia e num-
rit të familjeve është shoqëruar nga e njëjta ecuri ose rënie e fondit të 
shpenzuar për ndihmën ekonomike. 

Kjo tregon se fondet për ndihmën ekonomike për periudhën 10-vjeçare 
(2010 – 2019) janë rritur në nivel shumë të ulët. Fondi i shpenzuar për 
ndihmën ekonomike në vitin 2010 ka qenë 3,474,653 mijë lekë, ndërsa në 
vitin 2019 ka qenë 3,798,867 mijë lekë. Pra, për periudhën 10-vjeçare fon-
di është rritur vetëm me 324,214 lekë. Një rritje kjo tepër e ulët e buxhetit 
të shtetit për trajtimin e shtresave më në nevojë të shoqërisë.

4. Masa e ndihmës ekonomike
Vlerësimi zyrtar për të përballuar koston e jetesës përcaktohet nga 

masa e ndihmës ekonomike. Masa e ndihmës ekonomike për familjet në 
nevojë përcaktohet sipas strukturës së familjes dhe shkon deri në 150 për 
qind të masës së pensionit social.1) Masa e pensionit  social, sipas Institutit 
të Sigurimeve Shoqërore, për vitin 2019 ka qenë 7.465 lekë. 

Nga sa më sipër, sipas përllogaritjeve rezulton se niveli maksimal i 
ndihmës ekonomike  është 11,200 lekë në muaj për familje. Pavarësisht 
nga rrethanat e familjes, numri i pjesëtarëve në familje, problemet e tyre 

1) Ligj nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, Neni 12, Pika 
8.
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Tabela 1. N

um
ri m

esatar i fam
iljeve të trajtuara m

e ndihm
ë ekonom

ike, fondi gjithsej, m
asa e ndihm

ës dhe paga m
inim

ale 
zyrtare për periudhën 2010 – 2019

B
urim

i: IN
STAT. N

um
ri i fam

iljeve të trajtuara m
e ndihm

ë ekonom
ike, 2010 – 2019.

Viti
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
N

um
ri i fam

iljeve te 
trajtuara m

e ndihm
e 

ekonom
ike

Fam
ilje gjithsej, nr.

97,540
99,494

98,810
104,398

78,071
80,057

80,147
80,945

53,982
       60,588 

 - m
e 1 pjestar

6,462
6,478

5,484
5,641

      3,854 
      4,406 

      4,301 
        4,582 

         1,643 
1,842

 -  m
e 2 pjestarë

8,297
8,642

8,735
9,218

      6,534 
      6,724 

      7,097 
        7,326 

         2,386 
2,661

 - m
e 3 pjestarë

13,740
14,389

15,036
16,581

    12,517 
    13,188 

    13,821 
      14,352 

         9,156 
10,288

 - m
e 4 pjestarë

27,427
28,310

28,511
30,340

    22,954 
    23,938 

    24,271 
      24,451 

       18,838 
21,157

 - m
e 5 pjestarë

21,466
21,701

21,751
22,998

    17,699 
    18,124 

    17,963 
      17,867 

       13,692 
15,374

 - m
e 6 pjestarë

11,222
11,255

11,017
11,309

      8,502 
      8,284 

      7,994 
        7,781 

         5,465 
6,130

 - m
e m

bi 6 pjestarë
8,926

8,718
8,276

8,311
      6,012 

      5,394 
      4,702 

        4,586 
         2,801 

3,136
Fondi i paguar i 
ndihm

ës ekonom
ike 

gjithsej (000/lek)
Fondi gjithsej

3,474,653
3,634,258

3,609,200
4,655,834

3,569,361
4,095,878

4,115,224
4,088,491

3,330,631
3,798,867

 - m
e 1 pjestar

162,985
168,499

153,369
175,979

119,038
160,531

133,409
140,417

40,428
     121,203 

 -  m
e 2 pjestarë

243,340
253,810

250,800
330,058

225,173
256,044

271,740
285,847

79,629
     171,980 

 - m
e 3 pjestarë

445,790
459,695

474,066
635,901

482,710
563,179

596,865
621,005

429,467
     644,856 

 - m
e 4 pjestarë

931,043
991,673

1,000,624
1,321,026

991,276
1,190,713

1,225,664
1,249,097

1,114,691
  1,318,733 

 - m
e 5 pjestarë

787,935
838,425

834,677
1,114,640

876,252
1,013,792

1,028,710
980,412

964,152
     960,185 

 - m
e 6 pjestarë

478,415
491,863

482,589
590,285

489,705
528,726

516,361
496,530

439,047
     386,059 

 - m
e m

bi 6 pjestarë
425,145

430,300
413,075

487,945
385,208

382,893
342,476

315,183
263,217

     195,131 
M

asa e ndihm
ës 

ekonom
ike lek/m

uaj/
fam

ilje 
M

asa e ndihm
ës

2,969
3,044

3,044
3,716

3,810
4,263

4,279
4,209

5,142
5,225

Paga m
inim

ale 
zyrtare ne lek
Paga m

inim
ale

19,000
20,000

21,000
22,000

22,000
22,000

22,000
24,000

24,000
26,000
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Grafiku 1. Numri mesatar i familjeve të trajtuara më ndihmë ekonomike gjatë 
periudhës 2010-2019.

Grafiku 2. Fondi i shpenzuar për ndihmën ekonomike gjatë periudhës
2010-2019.
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2) INSTAT. Anketa strukturore e familjes 2019.

familjare apo shëndetësore etj., masa e ndihmës ekonomike nuk mund të 
jetë më e lartë se 11,200 lekë në muaj. 

Masa e ndihmës ekonomike nga viti në vit është rritur pak, ndërsa 
çmimet në përgjithësi janë rritur, çmimi i energjisë është rritur, papunësia 
është rritur, taksat janë rritur dhe të ardhurat nga emigrantët janë ulur. Kjo 
situatë tregon se varfëria është shumë e madhe, dhe sistemi i mbrojtjes 
sociale nëpërmjet dhënies së ndihmës ekonomike është në nivele të ulëta.

Në vijim, në grafikët 3 dhe 4 janë paraqitur rritja e masës së ndihmës 
ekonomike dhe rritja e pagës minimale gjatë viteve 2010 – 2019. Siç rezu-
lton nga pamja e këtyre grafikëve, masa e ndihmës ekonomike mesatarisht 
në muaj për familje është rritur vetëm 2,256 lekë nga viti 2010 deri në vitin 
2019. (Në vitin 2010 ajo ka qenë 2,969 lekë dhe në vitin 2019 është 5,225 
lekë ose 76 për qind). Pavarësisht përqindjes së lartë të rritjes, shuma në 
tërësi është tepër e ulët kundrejt nevojave minimale për jetesë.

Ndërsa paga minimale nga viti 2010 në vitin 2019 është rritur 7,000 
lekë (në vitin 2010 ajo ka qenë 19,000 lekë dhe në vitin 2019 ka arritur në 
26,000 lekë, ose rreth 37 për qind).

Shpenzimet mujore mesatare për konsum për Njësi Ekonomike Famil-
jare nga viti 2010 në vitin 2019 u rritën me 10,182 lekë (në vitin 2010 ato 
ishin 65,753 lekë dhe në vitin 2019 ishin 75,935 lekë).2)

Siç shihet, bazuar në grafikët e dhënë, niveli i ndihmës ekonomike 
në Shqipëri luhatet në vlera të ulëta, të pamjaftueshme për të përballuar 
shpenzimet e një familjeje. Ndaj llogaritja e minimumit jetik për familje 
duhet të shërbente si etalon matës për përcaktimin e një ndihme ekono-
mike më dinjitoze për të përballuar jetesën. 

Në vitin 2020 e në vazhdim, me hyrjen në fuqi të Ligji nr. 57/2019 
“Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, niveli maksimal i 
ndihmës ekonomike është 11,200 lekë në muaj për familje. Legjislacioni 
me këtë përmirësim të vogël e lejon rritjen e ndihmës ekonomike, meg-
jithëse përsëri rritja është shumë e ulët, dhe kjo është edhe në varësi të 
akordimit të fondeve nga buxheti i shtetit. Por edhe nëse çdo familjeje 
përfituese të ndihmës ekonomike i jepet masa maksimale mujore, përsëri 
kjo është shumë e ulët. Një familje e ka të pamundur të përballojë jetesën 
minimale me kaq lekë në muaj. 
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Grafiku 3. Masa e ndihmës ekonomike që kanë përfituar familjet në skemën e 
ndihmës ekonomike gjatë periudhës 2010-2019.

Grafiku 4. Paga minimale zyrtare dhe rritja e saj gjatë periudhës 2010-2019
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5. Faktorët që duhet të përcaktojnë masën e ndihmës 
ekonomike

Masa e ndihmës ekonomike duhet të jetë në nivele të pranueshme për 
të përmbushur nevojat kryesore të individit apo familjes për të përballuar 
koston e jetesës. Faktori kryesor i cili duhet marrë për bazë në përcaktimin 
e masës së ndihmës ekonomike është shporta ushqimore si pjesë e mini-
mumit jetik.

Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk ka të deklaruar mini-
mumin jetik zyrtar. Sindikatat, organizatat e tjera joqeveritare kanë bërë 
në vite kërkesa të vazhdueshme për të shpallur zyrtarisht minimumin jetik, 
por nuk kanë marrë asnjë përgjigje, apo qoftë dhe prononcim zyrtar për 
këtë problem, megjithëse ka pasur përpjekje nga organizma të ndryshëm 
studimorë joqeveritarë.

Përpjekje për llogaritjen e minimumit jetik janë bërë në vitin 2001 nga 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ku minimumi jetik u përllogarit 
7,975 lekë në muaj për frymë. Më vonë, të vetmet vlerësime institucionale 
janë ato të INSTAT-it për kufirin e varfërisë për frymë, i cili u përcaktua në 
vlerën 4,891 lekë (2002); 5,272 lekë (2005); 5,722 lekë (2008) dhe 6,047 
lekë (2012). 

Kontribut në këtë fushë kanë dhënë studiues të tjerë të pavarur, për-
faqësues të sindikatave, ku sipas tyre përllogaritja e fundit e këtij treguesi 
në vitin 2012 rezulton në nivelin e 15,072 lekë në muaj për frymë. 

Në legjislacionin shqiptar ende mungon një dispozitë e posaçme për 
minimumin jetik, si për përkufizimin ligjor të tij, ashtu edhe për detyrimin 
ligjor.

Një studim më të plotë për minimumin jetik ka kryer Qendra Shqiptare 
për Kërkime Ekonomike me porosi të Avokatit të Popullit në fund të vitit 
2016. Minimumi jetik është përllogaritur mbi bazën e shportës ushqimore. 
Nga përllogaritjet del se minimumi jetik për frymë në vitin 2016 rezultoi 
16,000 lekë në muaj (7,089 lekë në muaj për shpenzimet ushqimore dhe 
8,913 lekë në muaj për shpenzimet joushqimore). 

Masa e ndihmës ekonomike në vitin 2019 ka qenë 5,225 lekë në muaj 
për një familje. Sipas INSTAT-it, një familje në Shqipëri ka mesatarisht 
3.8 persona. Nga përllogaritja rezulton se masa e ndihmës ekonomike për 
frymë në vitin 2019 ka qenë afërsisht 1,375 lekë në muaj, pra rreth 11 herë 
më e vogël së masa, minimumi jetik i llogaritur nga QShKE.
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Në ndryshim nga studimet e tjera mbi nivelin e minimumit jetik, vlera 
e përcaktuar nga  ky studim merr në konsideratë edhe aspekte sociale dhe 
prirjet e konsumit në vend. 

Vlera e minimumit jetik përbën bazën mbi të cilën duhet të llogarit-
en pagat, pensionet sociale, ndihma ekonomike, pagesa e paaftësisë dhe 
pagesa e papunësisë, kuptohet, duke bërë edhe rregullimet e nevojshme 
në lidhje me numrin e pjesëtarëve të familjes, numrin e të punësuarve prej 
tyre, pjesëtarët mbi dhe nën moshë pune, asetet që zotëron familja etj.

6. Konkluzione dhe rekomandime
Mbas vitit 1990 e në vijim kanë vazhduar përpjekjet për përmirë-

simin e legjislacionit dhe skemës së përfitimit të ndihmës ekonomike. Më 
i avancuari është Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e 
Shqipërisë”. Po kështu është përmirësuar edhe struktura e shtresave sociale 
që përfitojnë ndihmën ekonomike, në mënyrë të veçantë për mbështetjen e 
grave në nevojë, fëmijëve apo të moshuarve.

Masa e ndihmës ekonomike e përfituar nga familjet në nevojë gjatë 
gjithë periudhës nga viti 1993 e deri në ditët e sotme ka qenë dhe është 
shumë e ulët. Kjo ndihmë nuk ka plotësuar nevojat minimale të një famil-
jeje për të përballuar jetesën.

Rritja e masës së ndihmës ekonomike nga viti në vit ka qenë shumë 
e ulët, pothuajse e papërfillshme në krahasim me rritjen e të ardhurave të 
tjera të popullsisë, me rritjen e pagave, të pagës minimale, pagës mesatare, 
pensioneve etj.

Në vitin 2019 në vendin kishte 60,588 familje të trajtuara me ndihmë 
ekonomike. Sipas INSTAT-it, një familje ka mesatarisht 3.8 persona, pra 
gjithsej bëhen rreth 225 mijë persona që e përballojnë jetesën me këtë 
ndihmë të pamjaftueshme.

Masa e ndihmës ekonomike duhet të jetë në nivele të pranueshme që 
të përmbushë nevojat kryesore për jetesë të individit apo familjes. Prandaj 
është nevojë emergjente rritja e saj në nivelin e kërkuar, duke marrë për 
bazë minimumin jetik.

Përcaktimi i minimumit jetik zyrtar është një tjetër nevojë urgjente, 
kjo do të shërbente si bazë për përcaktimin e ndihmës ekonomike, pen-
sioneve, pagës minimale, përmirësimin e sistemit të mbrojtjes sociale në 
tërësi.
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Ndihma ekonomike që nga fillimet e saj është akorduar për familje, 
kështu që duhet shikuar mundësia për të aplikuar apo fillimisht testuar 
në rajone të caktuara dhënien e ndihmës ekonomike për individ e jo për 
familje.

Administrata që merret me zbatimin e politikave të sistemit të mbro-
jtjes sociale duhet të paraprijë me strategjitë e duhura për të rritur shkallën 
e punësimit, në mënyrë që të ulet numri i përfituesve të ndihmës ekono-
mike nëpërmjet punësimit. Kjo duhet të adresohet sidomos në zona të 
ndryshme të vendit, ku varfëria është më e madhe. Duhet bashkëpunim 
ndërmjet strukturave shtetërorë dhe rritje e investimeve të shtetit për zhvi-
llimin ekonomik të rajoneve të caktuara sidomos në zonat suburbane në 
periferi të qyteteve të mëdha apo në zonat verilindore të vendit, ku varfëria 
është edhe më e madhe.

Kushtet për përfitimin e ndihmës ekonomike duhen thjeshtuar. Tre-
guesit që administrata përdor për mundësinë e përfitimit të ndihmës 
ekonomike duhet të ndryshojnë. Paradokse si ato të orendive, televizionit, 
kompjuterit, makinës etj., si tregues këta për të përfituar apo jo ndihmën 
ekonomike, duhet të ndryshojnë sa më shpejt. 

Në Shqipëri, për shkak të largimeve nga puna sa herë që ndrysho-
jne qeveritë, rritet varfëria, pasi mijëra punonjës marrin fillimisht për disa 
muaj pagesën e papunësisë nga Zyrat e Punësimit dhe pastaj nuk kanë më 
asnjë të ardhur, duke u bërë kështu kontigjente për ndihmë ekonomike. 
Largime nga puna ka pasur edhe midis punonjësve të sistemit të mbrojtjes 
sociale, ndonëse janë shpenzuar miliona lekë për forcimin e kapaciteteve 
të tyre brenda e jashtë vendit.

Si përfundim, ndihma ekonomike ka nevojë për një reformim të thellë 
në të gjitha dimensionet e saj, duke përfshirë ekspertët më të mirë jo vetëm 
të administratës aktuale, por dhe ata jashtë kësaj administrate. Skema e 
ndihmës ekonomike ka nevojë për bashkëpunim e partneritet social në 
mënyrë që, si në çdo vend të Europës, por edhe të rajonit tonë, kjo ndihmë 
të jetë dinjitoze për të përballuar kërkesat e domosdoshme për të jetuar.
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KRONIKË

“FORCA E FAKTIT” - LIBRI QË JEP SHPRESË PËR NJË 
BOTË MË TË MIRË

Dhjetë arsye pse perceptimi ynë për botën është i gabuar dhe që gjendja 
është më e mirë nga sa duket

Prof. Dr. Nevruz KOÇI 
Lektor në Universitetin “Luarasi” 

Departamenti i Matematikës dhe Statistikës, Tiranë

“Duke na hapur sytë para fakteve dhe duke na mbrojtur nga shumë 
paragjykime të trashëguara, ky libër na ngjall shpresën në zotësinë e 
njerëzimit për të ecur përpara.” 

Barak OBAMA1)

1) President i ShBA-së (2008-2016).
2) Hans Rosling në bashkëpunim me Ola Rosling dhe Anna R. Rönnlund. Forca e 

faktit. Pema: Prishtinë-Tiranë, 2019.

Thuhet se një shifër, d.m.th. një fakt, vlen më shumë se 1000 fjalë. 
Por në të vërtetë forca e faktit është edhe më e madhe. Në librin “Forca e 
faktit“, të botuar më 2018, mjeku suedez, profesor i shëndetit botëror Hans 
Rosling, në bashkëpunim me djalin e tij Ola Rosling, dhe me bashkëshor-
ten e këtij të fundit, Anna Rosling Rönnlund, bëjnë një analizë të thellë të 
shoqërisë në kohët e sotme dhe arrijnë në dy përfundime të rëndësishme, 
që janë: Bota sot është më e mirë se më parë dhe bota sot është më e mirë 
edhe nga sa e pandehin shumica e njerëzve.2)
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Shpeshherë njerëzit e interpretojnë botën duke u bazuar mbi gjykime 
apo përvoja personale, pa mbajtur parasysh të dhënat statistikore që e 
karakterizojnë atë. Mirëpo të dhënat statistikore që e karakterizojnë botën 
shpesh tregojnë një realitet krejtësisht të ndryshëm nga gjykimet e tyre. 

Po ju sjellim një shembulll të parashtruar në faqen 64 të librit “Forca e 
Faktit”, ku shtrohet pyetja që lidhet me ecurinë e përmasave të popullsisë 
së botës që jeton në varfëri të skajshme në 20 vitet e fundit, nëse ajo është:

A: Pothuajse dyfishuar. 
B: Pothuajse njësoj. 
C: Pothuajse përgjysmuar. 
Nga sondazhet e bëra ka dalë se në shumicën e vendeve më pak se 10 

për qind e popullsisë e dinë që përgjigjja e saktë është C.
Pra, gjatë njëzet viteve të fundit numri i njerëzve që jetojnë në varfëri 

të skajshme thuajse është përgjysmuar, që do të thotë se përgjigjja e saktë 
është alternativa C. Kështu, meqenëse më pak se 10 për qind e popullsisë e 
dinë këtë, do të thotë se 90 për qind e popullsisë japin përgjigje të gabuar. 
Këto interpretime të gabuara të botës i bëjnë njerëzit pesimistë, atyre iu 
duket se gjithçka shkon keq. 

Ideja që përshkon librin është se faktet ushtrojnë forcë të madhe te 
njerëzit. Po të njihen drejt, ato do t’i bindin njerëzit se bota është më e 
mirë nga sa e pandehin. Në libër, mbi bazën e shumë testeve analizohen 
një numër i madh faktesh të jetës së përditshme. Në këto fakte tregohet 
se si nga mosnjohja e situatave reale arrihet në përfundime të gabuara. 
Por autorët nuk mjaftohen me zbërthimin e fakteve të jetës së përditshme, 
ata bëjnë përpjekje për të gjetur shkaqet pse njerëzve u pëlqen të krijojnë 
perceptime të gabuara dhe ta interpretojnë jetën në bazë të këtyre percep-
timeve të gabuara dhe jo duke u mbështetur në fakte.

Në faqen 20 të librit theksohet se: “Sa më shumë që i testoja njerëzit, aq 
më shumë injorancë zbuloja, jo vetëm ndërmjet studentëve, por gjithandej. 
Më mërziste dhe më shqetësonte fakti që njerëzit dinin kaq pak për botën.” 
Më poshtë jepet shembulli i përdorimit të GPS në makinë, ku theksohet: 
“Nëse vini në zbatim përdorimin e GPS në makinë, rëndësia thelbësore 
është që pajisja të përdorë të dhëna të sakta. Nëse të dhënat e pajisjes nuk 
përkojnë me vendndodhjen e mjetit tuaj, është e sigurt që do të përfundoni 
në vendin e gabuar. Atëherë, si do të munden mendimtarët dhe politikanët 
nëpër botë t’u japin zgjidhje problemeve mbarëbotërore, nëse puna e tyre 
është e bazuar në të dhëna të pasakta? Si duhet vepruar për të kuptuar se 
cilat çështje janë realisht të rëndësishme për t’u ndërgjegjësuar?” 
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Si faktori kryesor për injorancën në botë përcaktohet përditësimi i 
ngadaltë i të dhënave, por jo vetëm. “Për shumë vite me radhë, – thekson 
autori, – pata bindjen e patundur se fajin për injorancën në botë e kishte 
përditësimi i ngadaltë i të dhënave. Si studentët e mi, ashtu edhe personat e 
tjerë që u ishin nënshtruar testeve të mia gjatë viteve, vazhdonin t’u përm-
baheshin njohurive që kishin kohë që ishin vjetruar dhe që nuk qëndro-
nin më prej dekadash. Perceptimi që kishin shumica e njerëzve për botën 
përkonte me kohën kur mësuesit e tyre kishin lënë bankat e shkollës.” 

Por krahas përditësimit të ngadaltë të të dhënave, autorët zbulojnë 
edhe disa faktorë të tjerë të rëndësishëm që mendohet se mund të ndikojnë 
në këtë perceptim të gabuar të botës. Ndër faktorët kryesorë ata rendisin 
një sërë instinktesh, të cilave u kushtojnë nga një kapitull të veçantë në 
libër, si:

• të zbrazëtisë;
• të negativitetit;
• të vijës së drejtë;
• të frikës;
• të masës;
• të përgjithësimit;
• të fatit;
• të këndvështrimit të vetëm;
• të fajit, si dhe
• të urgjencës.

Në kapitullin e fundit të librit trajtohen efektet e forcës së faktit në 
jetën e përditshme. Po ashtu, krahas këtyre kapitujve, libri mbyllet me një 
shtojcë me grafikët më përfaqësues, si dhe me burimet e të dhënave bazë 
ku janë mbështetur autorët në analizën e tyre. 

Le të analizojmë shkurt instinktin I, atë të zbrazëtisë. Në këtë pjesë 
të librit trajtohet si e gabuar ndarja e botës në dy pjesë, në vendet në zhvi-
llim dhe vendet e zhvilluara. Autorët e quajnë këtë ndarje të gabuar dhe 
japin një ndarje të saj në 4 nivele. Aty jepen, gjithashtu, karakteristikat e 
secilit nivel si dhe shpërndarja e popullsisë së botës nëpër këto 4 nivele. 

Kështu, p.sh., sipas karakteristikës së nivelit të të ardhurave, në nivelin 
I përfshihen vendet me të ardhura për frymë deri në 2 dollarë, në nivelin II 
ato me të ardhura për frymë 2 deri në 8 dollarë, në nivelin e tretë ato me 8 
deri në 32 dollarë e në të katërtin ato me mbi 32 dollarë për frymë në ditë. 
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Koncepti i ndarjes së botës në dy grupe, që ka mbizotëruar deri 
vonë, konsiderohet i gabuar. Në ditët tona, 75 për qind e njerëzve jetojnë 
në vende me standard ekonomik të mesëm. Ata nuk janë të pasur, por as të 
varfër. Ndodhen diku në mes dhe bëjnë një jetesë të arsyeshme. Pra, nga 
njëra anë e peshores kemi vendet ku shumica e popullsisë jeton në varfëri 
të skajshme dhe në anën tjetër kemi botën e pasur (Amerika e Veriut, Ev-
ropa, Japonia, Korea e Jugut dhe Singapori). Siç shihet, pjesa më e madhe 
janë pikërisht në mes, pra, hendeku është rrafshuar. 

Komenti i autorit për këtë është: “Tani që u bënë 20 vjet që luftoj 
kundër konceptit të gabuar të ndarjes së botës në dy grupe, nuk habitem 
më kur e has këtë mendim. Studentët e mi nuk ishin njerëz të veçantë. Shu-
mica e njerëzve që kam takuar dhe testuar kanë të njëjtin mendim. Nëse 
nuk e besoni që numri i njerëzve që kanë këto bindje të gabuara është kaq 
i lartë, aq më mirë”. 

Qeniet njerëzore kanë një instinkt të fortë dramatik drejt men-
dimit të dyzuar. Njerëzit ndiejnë një nevojë të brendshme t’i ndajnë gjërat 
në dy grupe të ndryshme me një hendek të zbrazët në mes. Në pëgjithësi na 
pëlqen të krijojmë ndarje. 

• E mira është përballë së keqes. 
• Heroi përballë të keqit. 
• Vendi im përballë vendeve të tjera etj.
Ndarja e botës në dy grupe të ndryshme na vjen natyrshëm. Atë e bë-

jmë pa u menduar.  Kjo është e trishtueshme, sepse bëhet shkak për lindjen 
e konflikteve. 

Shpesh këtë gabim e bëjnë edhe politikanët, gazetarët, analistët, regji-
sorët dhe producentët e filmave. Ata i paraqesin problemet si konflikte mi-
dis dy ideologjive, dy grupeve të kundërta apo individëve. Atyre u pëlqejnë 
historitë me varfëri të skajshme dhe miliarderë, në vend të historive mbi 
pjesën më të madhe të njerëzimit që ngjitet ngadalë e me mundim drejt 
një jete më të mirë. Në shumicën e filmave dhe dokumentarëve produ-
centëve u pëlqen që në produktet e tyre të nxjerrin në pah njeriun e brishtë 
kundër fuqisë së pamatë të korporatës. Filmat më të ndjekur zakonisht 
përballin njeriun e mirë me njeriun e keq. 

Forca e faktit na ndihmon të dallojmë një histori që e vë theksin 
te hendeku i zbrazët që ndan dy grupe. Realiteti, në pjesën më të madhe 
të rasteve, nuk është aspak i polarizuar, shumica ndodhet pikërisht në mes, 
aty ku do të duhej të ishte hendeku. Prandaj për ta mbajtur nën kontroll 
instinktin e zbrazëtisë është e nevojshme të kërkohet ku është shumica. 
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Nëse tërësitë kontrollohen përmes niveleve mesatare, do të shohim se 
ka mjaftueshëm mbivendosje. Kur krahasojmë dy mesatare, rrezikojmë të 
përqendrohemi vetëm në hapësirën ndërmjet dy numrave në fjalë dhe të 
injorojmë plotësisht dy tërësitë që ato përfaqësojnë dhe urat e bashkimit 
ndërmjet tyre. Kjo do të thotë se hapësira e zbrazët që ne mendojmë se 
shohim, në të vërtetë nuk ekziston. Për ta kuptuar më mirë këtë vëreni 
grafikët më poshtë:

Grafiku nr.1 Grafiku nr.2

Grafiku në të majtë tregon hapësirën midis pikëve mesatare të stu-
dentëve në lëndën e matematikës, ndërmjet djemve dhe vajzave në testin 
SAT2 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për çdo vit, qysh prej vitit 1965. 
Grafiku në të djathtë tregon hapësirën ndërmjet të ardhurave mesatare për 
frymë të njerëzve që jetojnë në Meksikë dhe në ShBA.3) 

Vini re ndryshimin e madh ndërmjet dy vijave në secilin grafik. Kësh-
tu, në grafikun nr.1 shihet se djemtë gjatë gjithë periudhës kanë marrë 30-
40 pikë më shumë se vajzat. 

Po ashtu, në grafikun nr.2, gjatë gjithë periudhës në ShBA të ardhu-
rat mesatare ditore për frymë kanë qenë 30-55 dollarë më shumë se në 
Meksikë. 

3) Test standard i matjes së njohurive, i përdorur në Shtetet e Bashkuara për pranimin 
në universitet.
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Duket sikur këta grafikë tregojnë se djemtë janë më të aftë se vajzat në 
matematikë dhe se njerëzit që jetojnë në ShBA kanë të ardhura më të larta 
se ata që jetojnë në Meksikë. 

Në njëfarë mënyre kjo është e vërtetë. Kështu të paktën thonë numrat. 
Por lind pyetja: në ç’mënyrë? A janë të gjithë burrat më të aftë se gratë? A 
janë të gjithë amerikanët më të pasur se të gjithë meksikanët? Nëse ndry-
shojmë shkallën e boshtit vertikal, duke përdorur të njëjtat të dhëna, përsh-
typja që na krijohet është krejtësisht e ndryshme.4)

Tashmë duket sikur “hapësira” pothuajse është zhdukur.

4) Shihni grafikët nr. 3 dhe nr. 4, që së bashku me ata nr. 1 dhe 2 si edhe nr. 5 dhe nr. 6 
që vijojnë janë marrë nga libri “Forca e faktit”, faqe 51 dhe 52.

Le t’i shohim tani të njëjtat të dhëna në një mënyrë tjetër, duke për-
dorur grafikët me sipërfaqe. Ata na japin një sens më të mirë të realitetit 
për mbivendosjen e numrave. Në vend që t’i shohim mesataret për çdo vit, 
le të shohim tërësinë e pikëve në matematikë, apo të të ardhurave për një 
vit të caktuar. (Shihni grafikun nr. 5 dhe grafikun nr. 6 që vijojnë.)

Grafiku nr.3 Grafiku nr.4
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Grafiku nr.5 Grafiku nr.6

Tani është më e qartë se sa shumë individë janë mbivendosur në të 
njëjtat të dhëna. Dallohet qartë mbivendosja pothuajse e plotë ndërmjet 
pikëve të djemve dhe të vajzave në matematikë. Shumica e vajzave kanë 
një “binjak” mashkull për sa u përket pikëve në matematikë. Ndërsa kur 
bëhet fjalë për të ardhurat në Meksikë dhe në Shtetet e Bashkuara, mbive-
ndosja është e pjesshme.

Gjithsesi, nga ky këndvështrim i të analizuarit të të dhënave, del shumë 
e qartë se dy grupet e njerëzve, djemtë dhe vajzat ose banorët e ShBA-së 
kundrejt atyre të Meksikës nuk janë aspak të ndarë. Mes tyre nuk ka hapë-
sirë të zbrazët, por mbivendosje. 

Sigurisht që historitë “me zbrazëti” ndonjëherë mund ta pasqyrojnë të 
vërtetën. Kështu, për njerëzit që jetojnë me nivele të ndryshme të ardhu-
rash edhe hendeku ndërmjet tyre është i qartë dhe i prekshëm. Nuk ka thu-
ajse fare mbivendosje. Në këtë rast, historia e dy grupeve me një hendek 
të zbrazët në mes qëndron. Por në shumë raste të tjera ka mundësi që të 
mos ketë hapësirë të zbrazët ndërmjet tyre. “Të gjitha grupet, si të shteteve 
ashtu edhe të njerëzve, kanë një majë dhe një fund. Ndryshimi ndërmjet 
tyre ndonjëherë është shumë i padrejtë. Megjithatë, edhe në raste të tilla, 
shumica ndodhet diku në mes, pikërisht aty ku duhej të ishte hendeku”. 

Me të njëjtën metodologji analizohen edhe instinktet e tjera, dhe 
shpjegohet, se njerëzimi në gjithë historinë e tij nuk ka qenë kurrë më 
mirë sesa tani. Paqja globale e qëndrueshme, ushqimi i sigurt për miliarda 
njerëz, zvogëlimi i sëmundjeve vdekjeprurëse, ulja e varfërisë ekstreme 
etj., dhe po ashtu edukimi, strehimi dhe infrastruktura për gjithnjë e më 
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tepër njerëz në botë, kanë çuar në rritjen e mirëqenies, rrjedhimisht edhe 
të jetëgjatësisë së njerëzve. Këto, si dhe mënyra origjinale e paraqitjes 
me fakte reale e të pakundërshtueshme, e bëjnë këtë libër mjaft tërheqës 
e nxitës për të menduar më saktë e më me objektivitet për realitetin dhe 
botën që na rrethon dhe jo ta konceptojmë dhe ta paraqesim atë në bazë të 
perceptimeve individuale.

Por ky libër, nëpëmjet njohjes dhe analizës së këtyre dukurive, jep 
shpresë për një botë më të mirë e më të drejtë në të ardhmen. Meqenëse 
libri trajton në përgjithësi analiza 20-vjeçare, mund të themi se gjatë kësaj 
kohe edhe në historinë e kombit tonë gjërat nuk kanë qenë kurrë më mirë 
se tani. Kudo ku jetojnë shqiptarët, në Shqipëri, në Kosovë apo Maqedo-
ninë e Veriut, në Malin e Zi e gjetkë shohin që janë më mirë dhe koha 
punon për ta. Gjërat ecin më mirë se më parë në të gjitha fushat, por sido-
mos në aspektin kulturor, ekonomik e politik. Nëse krahasojmë statistikat 
sipas rendit kronologjik për secilin nga këto vende, do të shohim ndry-
shime pozitive që nuk kanë mundur të ndodhin në shume vende të tjera të 
globit. Por, krahas kësaj, shumë individë mendojnë se gjërat janë në vend 
ose duke u përkeqësuar.

Në tërësi tendenca njerëzore mban më shumë mend të keqen se të 
mirën dhe natyrisht ka edhe gjëra të këqija, të cilat nuk kanë qenë asnjë-
herë më mirë. Libri Forca e faktit identifikon dhe analizon thellë 10 in-
stinktet që u përmendën më sipër, të cilat përpiqen të ndikojnë negativisht 
dhe dramatizojnë mënyrën si e shohim botën 

Ndaj edhe kur gjërat janë duke shkuar mirë në rajon dhe në vendin 
tonë, sërish ka shumë persona që mendojnë të kundërtën. Statistikisht 
gjërat në vendin tonë në 20 vitet e fundit tregojnë faktin që shqiptarët janë 
realisht më mirë.

Roli i medieve dhe shoqërisë civile është i rëndësishëm edhe në 
këtë proces. Edhe pse mediat dhe shoqëria civile nuk reshtin së kritikuari 
e goditur fenomenet negative si: konfliktet e armatosura lokale, lufta e 
tejskajshme politike, korrupsionn, trafiku i drogës e qenieve njerëzore etj., 
të cilat i ndeshim në jetën e përditshme, përsëri autorët mendojne se brezi 
ynë jeton në një kohë më të mirë. S’ka pasur luftëra në shkallë të gjerë, 
kemi përjetuar boom teknologjik të madh, janë krijuar e forcuar një sërë 
organizmash ndërkombëtarë e rajonalë dhe kjo është një shpresë e rëndë-
sishme për planetin në tërësi, si dhe për kombin  shqiptar në veçanti.
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Pse Forca e faktit është libri i duhur për t’u lexuar
Ai na ndihmon të fokusohemi në sfidat reale të shoqërisë sonë dhe 

në këtë mënyrë të ofrojmë dhe rrugët më efektive për t’i zgjidhur ato. 
Ky libër mendoj se ka sfiduar shumë “të vërteta” të pavërteta që 

formojnë opinione dhe japin perceptime të gabuara. Leximi i statistikave 
në mënyrën e duhur na bën të mundur ta njohim botën siç është. Këto 
propozime autori i shoqëron me fakte dhe sjell përvoja nga jeta personale 
që janë të kuptueshme për këdo që lexon librin. Pavaresisht faktit se ky 
është nje libër që të ngjall optimizem, kjo nuk do të thotë se ne duhet të 
anashkalojmë sfidat e mëdha që ka sot njerëzimi apo shoqëria shqiptare në 
veçanti.

“Mos pandehni se do t’ju rekomandoj të mësoni si papagall një grum-
bull statistikash botërore, nënvizon më tej autori. - Vërtet jam profesor i 
shëndetit botëror, por nuk jam i çmendur. Do t’ju pajis me disa mjete që 
do t’jua shtojnë mënyrën e të menduarit dhe do të shihni se pasi ta keni 
përfunduar këtë libër, do të paraqiteni shumë më mirë.” 

Autori shpjegon edhe pse... “pasi ta keni përfunduar këtë libër, do 
të paraqiteni shumë më mirë”. Do të paraqiteni më mirë, shpjegon ai, 
sepse do t’ju pajis me disa mjete që do t’jua ndryshojnë mënyrën e të men-
duarit.  Kjo do t’ju ndihmojë ta kuptoni më mirë botën në tërësinë e saj dhe 
mënyrën si ajo funksionon, pa qenë e nevojshme të mësoni shumë detaje. 

“Gjatë dekadave të fundit, - thekson më tej autori - u kam drejtuar 
njerëzve me qindra pyetje të tilla lidhur me fakte mbi varfërinë dhe mirëqe-
nien, rritjen e popullsisë, lindjet, vdekjet, arsimin, shëndetin, gjininë, 
dhunën, energjinë, mjedisin etj. Testet nuk kanë qenë të ndërlikuara dhe 
nuk kanë pasur pyetje me kleçka. Kujdesem të përdor vetëm fakte të do-
kumentuara dhe të pakundërshtueshme. Megjithatë, shumica e njerëzve 
paraqiten jashtëzakonisht dobët.” 5)

Le t’i rikthehemi treguesit të numrit të popullsisë së botës që jeton në 
varfëri të skajshme. Përgjysmimi i numrit të popullsisë së botës që jeton në 
varfëri të skajshme është një arritje revolucionare dhe mund të trajtohet si 
ndryshimi më i rëndësishëm që ka ndodhur në botë gjatë këtyre 20 viteve 
të fundit, por megjithate njerëzit nuk e dinë. Diku më pak se 1 person në 

5) Hans Rosling me Ola Rosling dhe Anna Rosling Ronnlund. Forca e faktit. Prishtinë-
Tiranë, 2019. F.16.
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10 përgjigjet saktë për këtë pyetje. “Ky është një prej fakteve më të thjesh-
ta për njohuritë që kanë njerëzit rreth jetës në tokë.” Por si ky në libër 
paraqiten me dhjetëra fakte për të gjitha instinktet e tjera që analizohen.

Në fund,  nisur nga të gjitha këto, dua të theksoj se rëndësia e këtij libri 
është edhe më e madhe, po të mbajmë parasysh që ai ka vlerat e një manu-
ali praktik, nga mund të mësohet se si duhet të bëhen studimet e ndryshme 
në të gjitha fushat. 

Për këtë arsye specialistët e fushave: statisticienë, demografë, so-
ciologë, politologë, analistë e gazetarë mund ta përdorin atë si model për 
studimet dhe analizat e tyre. 

Nga ana tjetër, ky libër mund të shërbejë si nxitje për të riparë  pro-
gramet e lëndëve të statistikës, demografisë e sociologjisë që zhvillohen 
në shkollat tona të larta, në të cilat shpjegimi i botës të bëhet sipas këtij 
modeli, duke zhvilluar edhe leksione të posaçme për secilin nga instinktet 
e mësipërme.
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STATISTIKË

Rastet dhe vdekjet e raportuara sipas vendit, territorit ose anijes lundruese

COVID-19 ka prekur 212 vende dhe territore në të gjithë botën dhe dy 
anije lundruese ndërkombëtare.1)

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

Data 8 maj 2020

Vendi, etj. Raste 
gjithsej

Vdekje 
gjithsej 

Shëruar 
gjithsej

Raste 
aktive

Raste/1m 
ban

Vdekje/1m 
ban

Bota 3,952,162 271,884 1,359,728 2,320,550 507 34.9
SHBA 1,295,673 77,092 217,292 1,001,289 3,914 233
Spanjë 260,117 26,299 168,408 65,410 5,563 562
Itali 215,858 29,958 96,276 89,624 3,570 495
UK 206,715 30,615 N/A 175,756 3,045 451
Rusi 187,859 1,723 26,608 159,528 1,287 12
Francë 174,791 25,987 55,027 93,777 2,678 398
Gjermani 169,430 7,392 141,700 20,338 2,022 88
Brazil 137,309 9,307 55,350 72,652 646 44
Turqi 133,721 3,641 82,984 47,096 1,586 43
Iran 104,691 6,541 83,837 14,313 1,246 78
Kinë 82,886 4,633 77,993 260 58 3
Kanada 64,922 4,408 28,972 31,542 1,720 117
Peru 58,526 1,627 18,388 38,511 1,775 49
Indi 57,306 1,899 17,041 38,366 42 1
Belgjikë 52,011 8,521 13,201 30,289 4,488 735
Holandë 42,093 5,359 N/A 36,484 2,457 313
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Vendi, etj. Raste 
gjithsej

Vdekje 
gjithsej 

Shëruar 
gjithsej

Raste 
aktive

Raste/1m 
ban

Vdekje/1m 
ban

Arabia 
Saudite 35,432 229 9,120 26,083 1,018 7

Ekuador 30,298 1,654 3,433 25,211 1,717 94
Zvicër 30,207 1,810 25,900 2,497 3,490 209
Meksikë 29,616 2,961 17,781 8,874 230 23
Portugali 27,268 1,114 2,422 23,732 2,674 109
Pakistan 26,435 599 7,530 18,306 120 3
Suedi 25,265 3,175 4,971 17,119 2,502 314
Kili 24,581 285 11,664 12,632 1,286 15
Irlandë 22,385 1,403 17,110 3,872 4,533 284
Singapor 21,707 20 1,712 19,975 3,710 3
Bjellorusi 21,101 121 5,484 15,496 2,233 13
Katar 20,201 12 2,370 17,819 7,012 4
EBA2) 16,793 174 3,837 12,782 1,698 18
Izrael 16,409 245 11,007 5,157 1,896 28
Austri 15,774 614 13,836 1,324 1,751 68
Japoni 15,477 577 4,918 9,982 122 5
Poloni 15,200 756 5,184 9,260 402 20
Rumani 14,811 898 6,423 7,490 770 47
Ukrainë 14,195 361 2,706 11,128 325 8
Bangladesh 13,134 206 1,910 11,018 80 1
Indonezi 13,112 943 2,494 9,675 48 3
Koreja e 
Jugut 10,822 256 9,484 1,082 211 5

Filipine 10,463 696 1,734 8,033 95 6
Danimarkë 10,218 522 7,927 1,769 1,764 90
Serbi 9,943 209 2,453 7,281 1,138 24
Kolumbi 9,456 407 2,300 6,749 186 8
Republika 
Dominikane 9,376 380 2,286 6,710 864 35
Afrika e 
Jugut 8,232 161 3,153 4,918 139 3

Çeki 8,034 270 4,372 3,392 750 25
Norvegji 8,034 217 32 7,785 1,482 40
Egjipt 7,981 482 1,887 5,612 78 5

2) Emiratet e Bashkuara Arabe
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Vendi, etj. Raste 
gjithsej

Vdekje 
gjithsej 

Shëruar 
gjithsej

Raste 
aktive

Raste/1m 
ban

Vdekje/1m 
ban

Panama 7,868 225 886 6,757 1,824 52
Kuvajt 7,208 47 2,466 4,695 1,688 11
Australi 6,914 97 6,079 738 271 4
Malajzi 6,535 107 4,864 1,564 202 3
Finlandë 5,738 260 4,000 1,478 1,036 47
Marok 5,661 185 2,302 3,174 153 5
Argjentinë 5,371 282 1,601 3,488 119 6
Algjeri 5,182 483 2,323 2,376 118 11
Kazakistan 4,794 31 1,615 3,148 255 2
Moldavia 4,728 150 1,826 2,752 1,172 37
Bahrein 4,404 8 2,027 2,369 2,588 5
Luksemburg 3,859 100 3,505 254 6,165 160
Afganistan 3,778 109 472 3,197 97 3
Nigeri 3,526 107 601 2,818 17 0.5
Hungari 3,178 392 865 1,921 329 41
Oman 3,112 16 1,025 2,071 609 3
Gana 3,091 18 303 2,770 99 0.6
Armeni 3,029 43 1,218 1,768 1,022 15
Tajlandë 3,000 55 2,784 161 43 0.8
Greqi 2,678 148 1,374 1,156 257 14
Irak 2,543 102 1,626 815 63 3
Uzbekistan 2,324 10 1,775 539 69 0.3
Azerbajxhan 2,279 28 1,576 675 225 3
Kamerun 2,267 108 1,002 1,157 85 4
Kroaci 2,161 86 1,689 386 526 21
Bolivi 2,081 102 219 1,760 178 9
Bosnja dhe 
Herzegovina 2,070 98 960 1,012 631 30

Guinea 1,927 11 629 1,287 147 0.8
Bullgari 1,872 86 401 1,385 269 12
Islandë 1,801 10 1,755 36 5,278 29
Kubë 1,741 74 1,078 589 154 7
Estoni 1,725 56 704 965 1,300 42
Honduras 1,685 105 154 1,426 170 11
 Maqedoni e 
Veriut 1,586 90 1,099 397 761 43
Gjiri i 
Gjelbër 1,571 20 742 809 60 0.8
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Vendi, etj. Raste 
gjithsej

Vdekje 
gjithsej 

Shëruar 
gjithsej

Raste 
aktive

Raste/1m 
ban

Vdekje/1m 
ban

Senegal 1,551 13 611 927 93 0.8
Zelandë e Re 1,490 21 1,347 122 309 4
Sllovaki 1,455 26 905 524 267 5
Slloveni 1,450 100 252 1,098 697 48
Lituani 1,436 49 765 622 527 18
Xhibuti 1,133 3 799 331 1,147 3
Hong Kong 1,045 4 960 81 139 0.5
Tunizi 1,026 44 600 382 87 4
Sudan 930 52 92 786 21 1
Somali 928 44 106 778 58 3
Letoni 928 18 464 446 492 10
Kirgistan 906 12 650 244 139 2
RD e Kongos 897 36 119 742 10 0.4
Qipro 889 15 400 474 736 12
Mayotte 854 10 352 492 3,130 37
Shqipëri 850 31 620 199 295 11
Guatemalë 832 23 90 719 46 1
Sri Lanka 824 9 240 575 38 0.4
Leban 796 26 223 547 117 4
Nigeri 781 42 586 153 32 2
Kosta Rikë 765 6 445 314 150 1
Andora 752 47 526 179 9,733 608
El Salvador 742 15 257 470 114 2
Burkina 
Faso 736 48 562 126 35 2

Maldives 734 3 20 711 1,358 6
Diamond 
Princess 712 13 645 54

Uruguaj 684 17 492 175 197 5
Mali 650 32 271 347 32 2
San Marino 623 41 114 468 18,361 1,208
Gjeorgji 623 10 288 325 156 3
Kenia 621 29 202 390 12 0.5
Guinea-
Bissau 564 2 25 537 287 1
Channel 
Islands 545 40 445 60 3,135 230

Taxhikistan 522 12 510 55 1
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Vendi, etj. Raste 
gjithsej

Vdekje 
gjithsej 

Shëruar 
gjithsej

Raste 
aktive

Raste/1m 
ban

Vdekje/1m 
ban

Gabon 504 8 110 386 226 4
Jordani 494 9 381 104 48 0.9
Maltë 489 5 419 65 1,107 11
Xhamajkë 488 9 58 421 165 3
Tanzani 480 16 167 297 8 0.3
Paraguaj 462 10 148 304 65 1
Tajvan 440 6 355 79 18 0.3
Guinea 
Ekuatoriale 439 4 13 422 313 3

Réunion 427 354 73 477
Venezuelë 381 10 185 186 13 0.4
Palestinë 375 2 226 147 74 0.4
Mauritius 332 10 320 2 261 8
Isle of Man 329 23 271 35 3,869 270
Mali i Zi 324 8 266 50 516 13
Vietnam 288 241 47 3
Kongo 274 10 33 231 50 2
Ruandë 271 133 138 21
Sierra Leone 257 17 54 186 32 2
Çad 253 27 50 176 15 2
Benin 242 2 62 178 20 0.2
Cabo Verde 230 2 44 184 414 4
Sao Tome 
and Principe 208 5 4 199 949 23

Etiopi 194 4 95 95 2 0.03
Madagaskar 193 101 92 7
Liberi 189 20 79 90 37 4
Ishujt Faroe 187 186 1 3,827
Martinikë 183 14 83 86 488 37
Myanmar 176 6 67 103 3 0.1
Zambia 167 4 111 52 9 0.2
Guadeloupe 153 13 104 36 382 32
Esvatini 153 2 12 139 132 2
Togo 145 10 85 50 18 1
Gjibraltar 144 141 3 4,274
Brunei 141 1 132 8 322 2
Guiana 
Franceze 138 1 112 25 462 3
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Vendi, etj. Raste 
gjithsej

Vdekje 
gjithsej 

Shëruar 
gjithsej

Raste 
aktive

Raste/1m 
ban

Vdekje/1m 
ban

Haiti 129 12 16 101 11 1
Kamboxhia 122 120 2 7
Bermuda 118 7 61 50 1,895 112
Trinidad dhe 
Tobago 116 8 103 5 83 6

Nepal 102 30 72 4
Aruba 101 3 89 9 946 28
Ugandë 101 55 46 2
Monako 95 4 82 9 2,421 102
Guyana 93 10 34 49 118 13
Bahamas 92 11 26 55 234 28
Barbados 82 7 53 22 285 24
Lihtenshtein 82 1 55 26 2,151 26
Mozambik 82 27 55 3
Ishujt 
Kajman 80 1 35 44 1,217 15

Sint Maarten 76 14 44 18 1,773 327
South Sudan 74 74 7
Libi 64 3 24 37 9 0.4
Polinezia
Franceze 60 56 4 214

Siri 47 3 27 17 3 0.2
Makao 45 40 5 69
Malavi 43 3 14 26 2 0.2
Mongoli 42 13 29 13
Eritrea 39 30 9 11
Saint Martin 38 3 30 5 983 78
Angola 36 2 11 23 1 0.06
Jemen 34 7 1 26 1 0.2
Zimbabve 34 4 5 25 2 0.3
Antigua dhe 
Barbuda 25 3 16 6 255 31
Timori 
Lindor 24 21 3 18

Botsvana 23 1 9 13 10 0.4
Grenada 21 13 8 187
Laos 19 9 10 3
Belize 18 2 16 0 45 5
Gambia 18 1 9 8 7 0.4
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Vendi, etj. Raste 
gjithsej

Vdekje 
gjithsej 

Shëruar 
gjithsej

Raste 
aktive

Raste/1m 
ban

Vdekje/1m 
ban

Fixhi 18 14 4 20
Kaledonia 
e Re 18 18 0 63

Saint Lucia 18 17 1 98
St. Vincent 
Grenadines 17 9 8 153

Nikaragua 16 5 7 4 2 0.8
Kuraçao 16 1 14 1 98 6
Dominica 16 14 2 222
Namibia 16 9 7 6
Burundi 15 1 7 7 1 0.08
Saint Kitts 
and Nevis 15 12 3 282
Ishujt 
Falkland 13 13 0 3,736
Turks and 
Caicos 12 1 6 5 310 26

Vatican City 12 2 10 14,981
Montserrat 11 1 7 3 2,204 200
Greenland 11 11 0 194
Sejshellet 11 8 3 112
Suriname 10 1 9 0 17 2
MS 
Zaandam 9 2 7

Komoros 8 1 7 9 1
Mauritania 8 1 6 1 2 0.2
Papa Guinea 
e Re 8 8 0 0.9
British 
Virgin 
Islands

7 1 3 3 232 33

Butan 7 5 2 9
Caribbean 
Netherlands 6 6 229

St. Barth 6 6 0 607
Saharaja 
Perëndimore 6 5 1 10

Anguila 3 3 0 200
Saint Pierre 
Miquelon 1 1 173
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KRITERET PËR BOTIMIN E ARTIKUJVE NË 
REVISTËN “DEMOGRAFIA”

Të nderuar bashkëpunëtorë!

Prej qershorit 2013, revista “Demografia” është regjistruar në mënyrë 
të përhershme në ISSN (International Standard Serial Number), një kod 
ndërkombëtar që identifikon publikimet seriale, me qendër në Paris.

Në përputhje me programin e Shoqatës Shqiptare të Demografëve, 
temat që trajton revista janë kryesisht të karakterit demografik, social dhe 
ekonomik si: madhësia, rritja, përhapja e popullsisë, statistikat jetësore të 
saj, mirëqenia dhe varfëria, papunësia, të ardhurat dhe pabarazia, zhvillimi 
i qëndrueshëm dhe mjedisi, treguesit ekonomikë dhe financiarë, tatimet 
dhe taksat etj. Me qëllim që të ngremë cilësinë shkencore të revistës, re-
daksia u rekomandon autorëve që të përgatisin artikuj për botim, duke iu 
përmbajtur kritereve që vijojnë:

1- Artikulli duhet të jetë fryt i punës së autorit (autorëve) duke për-
dorur të dhëna nga publikimet më të fundit, apo nga pyetësorë dhe teknika 
të tjera, që i kryejnë apo drejtojnë vetë.

2- Artikulli të shkruhet në gjuhën shqipe, duke respektuar rregullat e 
drejtshkrimit, përfshirë përdorimin e shkronjave ë dhe ç.

3- Artikulli duhet të ketë një strukturë standarde: hyrje, analiza në ka-
pituj dhe nënkapituj dhe në mbyllje përfundimet dhe rekomandimet.

4- Artikulli të shkruhet në MSWord, nga 8 deri në 14 faqe në formatin 
A4, fonti Times New Roman, p.p. 12, me largësi 1 midis rreshtave, në 
vartësi me numrin e tabelave dhe grafikëve.
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5- Artikulli duhet të përmbajë një përmbledhje (abstract) në gjuhën 
angleze nga 200-250 fjalë dhe 5-6 fjalë kyçe (key words).

6- Footnotes duhet të jenë p.p. 10, duke cituar më parë emrin dhe 
pastaj mbiemrin e autorit.

7- Referencat apo literatura e përdorur për përgatitjen e artikullit përm-
bajnë më parë mbiemrin dhe pas emrin e autorit.

8- Artikulli i nënshtrohet më parë një shqyrtimi nga dy recensentë të 
caktuar nga redaksia, që janë specialistë të fushës përkatëse. Rekomandi-
met e tyre me shkrim do të mbahen parasysh në vendimin që do të marrë 
redaksia e revistës.

Redaksia e revistës “Demografia”
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