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    SHOQATA KOMBËTARE E GRAVE PROFESIONISTE, AFARISTE E ZEJTARE TË SHQIPËRISË  NË KËTË NUMËR 

Shqipëria po kalon një periudhë të 
vështirë në luftën për kufizimin e 
përhapjes së koronavirusit COVID-
19. Gjatë ditëve të fundit janë marrë 
masa drastike duke mbyllur të gjitha 
shkollat, universitetet, aktivitetet 
sportive, kulturore, takime e 
mbledhje; më tej janë mbyllur të 
gjitha qendrat tregtare, sportive 
duke lenë të hapura vetëm 
farmacitë e dyqanet ushqimore e të 
bukës. Më tej më datë 13 mars 2020 
është urdhëruar që administrata 
shtetërore qendrore dhe lokale të 
qendrojnë në shtëpi ashtu si dhe të 
gjitha bankat të jenë të mbylluara, si 
edhe fabrikat, ndërmarrjet fason 
dhe call center-at. Gjithashtu gjatë 
periudhës 13 mars deri në mesnatë 
të datës 15 mars 2020 është ndaluar 
qarkullimi i të gjitha makinave 
private në Tiranë, Durrës, e në 6 
rrethe të tjera dhe në ditët në vijim 
është ndaluar lëvizja e makinave në 
të gjithë Shqipërinë. Gjithashtu 
mbas orës 13 janë të ndaluara edhe 

lëvizjet e këmbësorëve në të gjithë 
Shqipërinë. 
Asnjë nuk e di nëse jemi prekur nga 
ky virus i padukshëm, por atë që 
mund të bëjmë të gjithë së bashku 
është që të vet-izolohemi nëpër 
shtëpitë e tona, që të frenohet 
përhapja e mëtejshme e virusit. 
Mirë do të ishte që disa masa 
drastike të ishin marrë më përpara 
duke e ditur që mjaft qytetarë 
shqiptarë jetojnë apo udhëtojnë tek 
të afërmit e tyre në pjesën veriore të 
Italisë, aty ku shpërtheu fuqishëm 
ky virus i rrezikshëm, i ri, i 
pastudjuar e i paparashikueshëm. 

Por megjithatë çdo orë e ditë 
është mjaft e rëndësishme për të 
parandaluar përhapjen e këtij 
virusi e për të shpëtuar jetë 
njerëzish. Moshat me rrezikshmëri 
më të lartë janë ato mbi 60-65 vjeç, 
të cilët mund të kenë edhe 
probleme të tjera shëndetësore. 

Jemi të sigurtë që së bashku, 
duke respektuar masat kufizuese 
mund t’ia dalim! 

Ndihmë financiare për të vetë-
punësuarit dhe të punësuarit  
Sipas VKM Nr.254, dt.27.03.2020, 
qeveria miraton ndihmën financiare 

për të vetëpunësuarit...        F.4  

Workshop për forcimin e kapaci-
teteve të OJF të grave në Tiranë  
Workshop-i për fuqizimin e OJF-ve të 
grave në Tiranë u zhvillua më datë 6 

mars 2020 nga SHGPAZ...       F.7 

Bashkë mund t’ia dalim ndaj COVID-19 
Editorial 

 
Nga Tefta Demeti 
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SHGPAZ në kuadër të zbatimit të 
projektit “Nxitja e Sipërmarrjes dhe të 
Mësuarit mbi Sipërmarrjen tek të Rinjtë 
dhe Gratë në Shqipëri”, të fnancuar 
nga BE-ja nëpërmjet CFCU pranë 
MFE, zhvilloi gjatë vitit 2019 një 
vrojtim me të rinjtë në disa 
Universitete dhe Shkolla të Mesme në 
9 rrethe të ndryshme të Shqipërisë si 
në: Tiranë, Durrës, Lezhë, Shkodër, 
Pukë, Fushë-Arrëz, Pogradec, Fier 
dhe Vlorë. Në vrojtim morën pjesë 
rreth 309 pjesëmarrës, të cilët iu 

përgjigjën 9 pyetjeve sipas pyetësorit 
të përgatitur nga stafi i SHGPAZ. Janë 
përgjigjur rreth 96% e pjesëmarrësve, 
nga të cilët 76% ishin femra. Rreth 
70% e tyre kishin dëgjuar për progra-
met mbështetëse për të rinjtë. Në 
lidhje me pyetjen për iniciativën e 
sipërmarrjes individuale apo 
pjesëmarrjen në biznesin familjar 
vrojtimi jep këto rezultate: 
Nga të pranishmit në vrojtim vetëm 
28% e tyre u përgjigjen që ata ose 
familjarët e tyre kishin një biznes 
familjar. Dhe kjo shpërndarje ishte e 
njëjtë si për nxënësit e shkollave të 
mesme ashtu edhe për ata që ndjekin 
studime të larta. Qytetet bregdetare 
dhe Tirana ishin rrethet të cilat kishin 
më shumë pjesëmarrës dhe që kishin 
një biznes familjar. Kjo shpërndarje 
reflekton më së shumti dhe faktin se 
në këto qytete rigjallërimi i turizmit 

ka ndihmuar në krijimin e shumë 
bizneseve të vogla familjare, të cilat 
lidhen drejtpërdrejt me mënyrën 
kryesore të krijimit të të ardhurave. 
Ndërsa përsa i përket gjinisë duket që 
janë femrat të cilat dominojnë 
përgjigjet pozitive (75%) dhe që ato 
vetë ose familjet e tyre kanë biznes. 
Ky tipar mund të lidhet dhe me 
profilin psikologjik të femrave për të 
qenë aktive që në fillimet e jetës, duke 
qenë më të shkathta dhe duke pasur 
një profil ndihme ndaj familjes shumë 

më të ndjeshëm se sa meshkujt. 
Gjithashtu vihet re se në grupin e të 
rinjve që kishin një biznes familjar apo 
ndihmonin në të, vihet re se janë po-
thuajse të gjithë të rinj që vazhdojnë 
studime të larta. Ky grup që është 
përgjigjur përbën rreth 95% të 
rasteve. 
Përgjithësisht të rinjtë punojnë në 
bizneset familjare që kanë prindërit e 
tyre, por gjithsesi ka edhe nga ato 
raste të cilat kanë punuar në biznese 
të tjera. Këto raste përbëjnë një nivel 
shumë të ulët të pjesëmarrjes së të 
rinjve në biznese, të cilat nuk janë të 
familjes, duke konfirmuar edhe një-
herë tiparin e të rinjve shqiptarë, të 
cilët akoma nuk janë mësuar të puno-
jnë në moshë të hershme. Në raport 
të totalit numri i atyre që punojnë në 
biznese të tjera përbën më pak 3.4%. 
Pavarësisht situatës aktuale, pjesa 

më e madhe e të intervistuarve duan 
që në të ardhmen të punojnë në një 
biznes të tyre, rreth 71% e tyre, më 
pas renditet preferenca për t’u 
punësuar diku tjetër me 17% të të 
intervistuarve, ndërkohë që pjesa e 
mbetur, prej 12%, kanë zgjedhur 
punësimin që përfshin si biznes të 
familjes ashtu edhe vetjak. 
Rezultatet e këtij vrojtimi tregojnë se 
numri i të rinjve shqiptarë që zotëro-
jnë një biznes të tyre apo kanë të 
afërm që zotërojnë një biznes familjar 

është i ulët, du-
ke nënvizuar se 
ka akoma shu-
më hapësira për 
të përmirësuar 
iniciativat e 

sipërmarrjes 
private midis të 
rinjve.  
Niveli i ulët i të 
rinjve që janë të 
punësuar nën-
vizon një 

problematikë që duhet adresuar. Ne 
këtë kuadër do të ishte e nevojshme 
përfshirja edhe në kurrikulat e 
shkollave të lëndës “sipërmarrja”; kjo 
lëndë të bëhet e detyrueshme dhe të 
shoqërojë njohuritë e nxënësve në të 
gjitha nivelet duke filluar nga 
parashkollori e deri në universitete të 
të gjitha profileve. 
Gjetja e stimujve për të përfshirë 
studentët në skemat e sipërma-
rrjes është tashmë një domos-
doshmëri me të cilat duhet të 
punoj qeveria duke ndihmuar 
kështu jo vetëm në rritjen e 
potencialit njerëzor dhe kapaci-
teteve për zhvillim të qëndrue-
shëm ekonomik, por edhe duke 
ofruar një përmirësim social të 
jetës së tyre.  

Vrojtim mbi njohjen e programeve të BE-së për sipërmarrjen nga të rinjtë     

Tefta Demeti 
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Forumi Ekonomik Botëror ka 
publikuar disa informacione të 
dobishme mbi „Aftësitë që 
Kompanitë kanë më shumë nevojë 
për vitin 2020- dhe si t’i mësojmë 
ato“. 

Ajo që duhet të dini për prirjet në 
vitin 2020 rreth aftësive “soft” dhe 
aftësive “hard”, e cila është pjesë e 
trajnimeve që ndërmarrjet e 
mëdha duhet të ndërmarrin çdo 
vit, të cilat u lejojnë atyre të bëjnë 
plane për burimet dhe aftësitë e 
nevojshme njerëzore në vitin e 
ardhshëm.  

Në krye të aftësive “soft” të këtij 
viti janë krijimtaria, 
bashkëpunimi, bindja dhe 
inteligjenca emocionale - të 
gjitha aftësitë që tregojnë se si ne 
punojmë me të tjerët dhe si të 
sjellim ide të reja në tryezë. Katër 
nga pesë aftësitë “soft” më të 
kërkuara mbeten në krye të listës 
vit pas viti, duke forcuar më tej 
idenë se këto aftësi janë 
gjithmonë të gjelbërta - ka të 
ngjarë të mbesin aftësitë kryesore 
që kompanitë duan tek punonjësit 
e talentuar e te shumëkërkuar. 

Kompanitë po kërkojnë talente 
me aftësi ndërpersonale dhe 
njerëzore. Kështu në listën e 
aftësive “soft” , "Inteligjenca 
Emocionale" zuri vendin e 
"Menaxhimit të kohës", një aftësi 
më e orientuar drejt detyrave. 
Ndërsa aftësitë e drejtuara nga 
detyra mbeten kritike për suksesin 
tonë në punë, të dhënat tregojnë 
se punëdhënësit vlerësojnë  

 

 

aftësinë tonë për të punuar mirë 
me kolegët. 

5 aftësitë “soft” (e buta) më të 
mira që kërkohen në 2020 janë: 

# 1 Kreativiteti - Njësoj si 2019 

Organizatat kanë nevojë për 
njerëz të cilët mund t'u qasen 
kreativisht problemeve dhe 
detyrave në të gjitha rolet e 
biznesit, nga inxhinieria e 
softuerëve deri në HR. 

# 2 Bindja - Njësoj si 2019 

Drejtuesit dhe menaxherët e 
punësimit vlerësojnë individët 
që mund të shpjegojnë "pse". 
Për të përparuar karrierën tuaj, 
nxitni aftësinë tuaj për të 
komunikuar në mënyrë efektive 
idetë dhe për të bindur kolegët 
dhe palët e interesuara që është në 
interesin e tyre më të mirë të 
ndjekin drejtimin tuaj. 

# 3 Bashkëpunim - Njësoj si 2019 

Ekipet me funksion të lartë mund 
të arrijnë më shumë se çdo individ 
dhe organizatat e dinë atë. Kjo 
tregon se sa të rëndësishme janë 
pikat tuaja të forta në plotësimin e 
atyre të kolegëve tuaj për të arritur 
një qëllim të përbashkët. 

# 4 Përshtatshmëria - Njësoj si 
2019 

E vetmja konstante në jetë dhe në 
biznes është ndryshimi. Për të 
qëndruar mirë në vitin 2020, 
përqafoni atë realitet dhe 
sigurohuni që të shfaqeni me një 
qëndrim pozitiv dhe  

 

 

 

 

profesionalizëm të hapur, 

veçanërisht në situata stresuese. 

# 5 Inteligjenca Emocionale - E re 

Inteligjenca emocionale është 
aftësia për të perceptuar, 
vlerësuar dhe për t'iu përgjigjur 
emocioneve tuaja personale dhe 
emocioneve të të tjerëve. E re për 
listën e aftësive më të kërkuara 
këtë vit, nevoja për inteligjencë 
emocionale nënvizon rëndësinë e 
reagimit efektiv ndaj dhe 
bashkëveprimit me kolegët tanë. 

(vijon në numrin e ardhshëm) 

1 Presidente e AlbanianSkills,  
Eksperte në Arsim dhe Formim 
Profesional 

Nevojat e kompanive për aftësi në 2020 
Përkthyer dhe përshtatur nga Ana Zacharian1 

 

 
by [Article Author] 
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Sipas VKM Nr.254, dt.27.03.2020, 
qeveria miraton ndihmën 
financiare për të vetëpunësuarit 
dhe të punësuarit në subjektet e 

biznesit me të ardhura vjetore deri 
në 14 milionë lekë gjatë periudhës 
së fatkeqësisë natyrore si pasojë e 
COVID-19, i cili hyn në fuqi prej 
datës 1 Prill 2020. Dhënia e 
ndihmës financiare konsiston për 
një periudhë 3-mujore pas 
ndërprerjes së aktivitetit 
ekonomik dhe përfitimi është sa 
paga minimale në fuqi prej 26,000 
lekë/muaj. 

Për të përfituar ndihmën 
financiare duhet që çdo subjekt 
tatim pagues të ketë ndërprerë 
aktivitetin ekonomik, sipas 
urdhërit të Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale për përhapjen e COVID-19 
dhe të ketë përgjegjësi tatimore 
për tatimin e thjeshtuar mbi 
fitimin dhe tatim fitimit. 

Subjektet duhet të aplikojnë në 
Drejtorinë e Përgjithshme të  

 

Tatimeve (DPT) për të marrë 
pagat. Ata duhet të paraqesin 
pranë DPT, nëpërmjet llogarisë së 
tyre të deklarimit elektronik në e-

filing, kërkesën me të dhënat e 
përfituesve, sipas modelit në 
figurë, ku përfshihen: të dhënat 
identifikuese të tatimpaguesit të 
pajisur me NUIS si dhe të dhënat e 
të punësuarve, përfshirë të 
vetëpunësuarit, punonjësit e 
papaguar në familje si: emrin, 
atësinë, mbiemrin, numrin 
personal (NID), bankën ku 
përfituesi ka llogarinë rrjedhëse 
bankare, numrin e llogarisë 
bankare.   

Do të jetë Drejtoritë Rajonale 
Tatimore (DRT) që do të 
kontrollojë deklarat për 
vërtetësinë e të dhënave. Pas 
verifikimit brenda 10 ditëve të 
muajit pasardhës, të të dhënave të 
dërguara nga aplikuesit, nga DRT 
ku subjektet janë të regjistruar, 
lista përmbledhëse me të dhënat e 
individëve përfitues të ndihmës 
financiare, paraqitet nga DPT, 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme 
të Thesarit, e cila, sipas VKM 
nr.254, satë 27.03.2020, kryen 
pagesat për individët përfitues. 

https://www.tatime.gov.al/d/8/45/
45/1284/njoftim-per-kriteret-dhe-
menyren-e-aplikimit-per-
perfitimin-e-pages  

Workshop për forcimin 
e kapaciteteve të OJF-ve 
të grave në Lezhë  

Më datë 13 shkurt 2020 në Lezhë, 
në ambjentin e Hotel restorant 
“DETARI” të sipërmarrëses Dile 
Ujka u mbajt workshop-i për for-
cim kapacitetesh të OJF të grave 

në Lezhë, në kuadër të implemen-
timit të projektit të financuar nga 
EU nëpërmjet #CFCU pranë 
Ministrisë së Financës & 
Ekonomisë dhe që zbatohet nga 
SHGPAZ. 

Gjatë këtij workshop-i u prezan-
tuan website-t se ku mund të 
gjendet informacioni i nevojshëm, 
etapat për të shkruajtur një 
projekt të sukseshëm si dhe u 
prezantuan vështirësitë e hasura 
që nga shkrimi i një projekt-

propozimi e deri në implemen-
timin e tij.  

Ndihmë financiare për të vetëpunësuarit dhe të 
punësuarit (Nga Kujtime Stefani) 

 

https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1284/njoftim-per-kriteret-dhe-menyren-e-aplikimit-per-perfitimin-e-pages
https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1284/njoftim-per-kriteret-dhe-menyren-e-aplikimit-per-perfitimin-e-pages
https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1284/njoftim-per-kriteret-dhe-menyren-e-aplikimit-per-perfitimin-e-pages
https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1284/njoftim-per-kriteret-dhe-menyren-e-aplikimit-per-perfitimin-e-pages
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Anija Titanik mori me vete në fund të 
detit një numër të madh sendesh, 
në momentin e mbytjes së saj, në 
vitin 1912. Sa kanë qenë, është e 
pamundur ta thuash. Ndërkohë 
është e qartë se Gorgonzola, prej 
kohësh, gëzonte një famë ndër-
kombëtare, duke qenë pjesë e res-
toranteve të klasit të parë të anijes 
më të famshme trans-atlantike në 
gjithë historinë njerëzore. 
Prejardhja e Gorgonzolës është 
nga Novara e qetë, qytet 
piemontez që flet dialektin 
lombard: edhe sot ruhet akoma në 
kujtesë treni i mallrave i mbushur me 
këtë djath, i cili çdo ditë pudrosej e i 
drejtohej Anglisë në fillim të shekullit 
të kaluar. Këtu në Novara, më të 
vjetrit e quajnë akoma, në dialektin e 
pastër e të vërtetë, ‘chèga’. Për ata 
(që për fat, nuk kishin mundësi të 
blinin biletën e Titanikut), gorgonzola 
ka qenë gjithmonë thjesht një pushim 
i këndshëm në ditët e gjata të punës 
në fabrika apo nëpër fusha. 
Shkon edhe me vetëm një fetë buke, 
e pa shumë pretendime fisnikërie. 
Origjina e “chèga”, e emrit dhe 
përbërjes së djathit, referohet drejt-
përdrejt përkufizimeve të baxhove të 
popujve kelte: Gorgonzola i përket në 
fakt familjes së madhe të djathrave 
blu evropianë (blu cheese dhe 
fromage bleu). 
E sigurtë është që Carlo Magno kishte 
pasion për këto djathra me karakte-
ristike myku, aq sa të porositeshin 
rregullisht furnizime për pallatin e tij 
ne Aquisgrana. Leksiku që përcakton 
Gorgonzolën është i rëndësishëm dhe 
kurioz, duke filluar nga vetë emri, i cili 
i referohet qytetit me të njëjtin emër 
në Lombardi. Erborin, ndërkohë, në 
dialektin lombard, do të thotë 
majdanoz, i cili në prodhimin e këtij 
djathi, nuk ka të bëjë fare, përveç 
ngjyrës jeshile të mykut. Në të njëjtën 

kohë, bëhet fjalë për një djath të 

vjetëruar, përkufizim që tregon lopët 
e” vjetra” që të lodhura, kalonin nga 
kullotat verore, në fushën lombarde, 
në qendër të së cilës, ndodhet 
pikërisht qyteti i Gorgonzolës.   
Llojet e Gorgonzolës realisht janë 
dy dhe ndryshimi nuk është i vogël: 
Gorgonzola dolce, e ëmbël dhe 
kremoze, dallon nga ajo pikante, që 
është më kompakte. Këto dy 
emërtime ekzakte përcaktojnë dhe 
vendin ku prodhohet edhe metodën e 
prodhimit. Bëhet fjalë për një djath 
Emërtim gjeografik i Mbrojtur që 
prej 1966, që mund të prodhohet në 
zona të caktuara të Piemontit dhe 
Lombardisë:, provinca e Novarës, 
Vercelli, Cuneo, Biella, Verbania, disa  
zona të Monferratos, Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Milano, Pavia e Varese.    
Ndërkohë çdo formë djathi, duhet të 
shënojë origjinën dhe të mbajë 
gjithmonë emërtimin e baxhos në të 
cilën është prodhuar. Që të shitet 
ashtu si duhet, gorgornzola DOP 
(emërtim gjeografik i mbrojtur), 
duhet të futet në fletë alumini të 
prodhuara nga Konsorciumi, pa të 
cilin djathi thjesht nuk është 
gorgonzolë. 
Si bëhet Gorgonzola? Eshtë një 
pastë djathë blu e papërpunuar. Në të 
njëjtën kohë, zhvillimi i mykut bëhet 

spontan dhe vjen si pasojë e 
bashkimit të dy gjizave të 

ndryshme, atë të mjeljes së 
mbrëmjes me atë të mën-
gjesit. Sot përdoret qumështi 
i një gjize të vetme, me shti-
min e glaucum penicillium, i 
cili përcakton zhvillimin e 
venave karakteristike dhe të 
shijshme jeshile, të favorizuar 
nga shpimi i formave me 
gjilpëra të mëdha.   
Proçesi i prodhimit fillon 

shumë më parë, me mbërritjen 
e qumështit: qumësht  tërësisht  lope, 
që vjen nga zona e prodhimit e 
parashikuar nga specifikimet: i 
pasterizuar, i përpunuar me fermente 
laktike dhe me një pezulli të sporeve 
të Penicillium dhe maja të zgjedhura, 
të shtuara me renite të viçit në një 
temperaturë prej 28-36°C. 
Forma e përftuar i nënshtrohet 
kriposjes së thatë e cila vazhdohet për 
disa ditë me një temperaturë 18-
24°C. Pjekuria e formës (me shpim) 
kryhet në mjedise me temperaturë 
nga -1 deri në 7°C dhe me lagështi 
relative prej 85-100%, dhe ka një 
kohëzgjatje minimale prej 50 ditësh 
për të ëmblit dhe 80 ditë për pikantet. 
Sot Gorgonzola është një protagonist 
i padiskutueshëm i kuzhinës 
botërore: shkathtësia e saj është 
befasuese, aq sa është me të vërtetë 
intriguese të ndërtosh ’një menu të 
dedikuar tërësisht për djathin e 
famshëm blu: nga mezet deri tek 
ëmbëlsirat (akullorja është diçka për 
t’u provuar), duke kaluar te rizoto, 
pasta e salca. Këshillohet dhe 
shoqërimi me verëra, duke filluar nga 
të bardhat aromatike (për t’u 
kombinuar me Gorgonzola të ëmbël), 
duke kaluar nga Nebbioli i vjetëruar te 
verërat Passito, të cilat shoqërohen 
me Gorgonzola pikante. 

Historia e një emërtimi gjeografik të mbrojtur: Djathi “GORGONZOLA” 
Nga Albana Laknori  
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Pranvera e këtij viti ka filluar 
ndryshe për të gjitha bizneset e 
vogla dhe të mesme në mbarë 
botën, sepse shumë prej tyre janë 
të detyruara të mbyllin aktivitetin 
ekonomik nga vendimet drastike 
të qeverive. Shkak për këto masa 
ekstreme është bërë pandemia 
botërore COVID-19. Shumë kush e 
quan një luftë të re botërore 
kundër një virusi që po 
infekton me qindra mijëra 
njerëz, po merr jetën e 
shumë qytetarëve të botës 
dhe i ka vënë drynin shumë 
bizneseve në pothuajse të 
gjithë sektorët e 
ekonomisë. Mbyllja e 
biznesit është shoqëruar 
me shumë kosto 
ekonomike, sociale, fiskale 
dhe financiare, të cilat 
pritet të rriten më tej në 
varësi të zgjatjes dhe 
përkeqësimit të kësaj situate. Këto 
kosto veçanërisht për bizneset e 
vogla mund të jenë fatale, duke 
çuar në falimentimin e tyre. 
Megjithatë qeveritë krahas 
masave ekstreme për mbylljen e 
biznesit, janë ndërgjegjësuar edhe 
për përballimin e pjesshëm të 
kostove ekonomike që po 
shoqëron këtë situatë të 
jashtëzakonshme. Në mbarë 
botën, qeveritë dhe bankat 
qendrore të sinkronizuara me 
njëra-tjetrën dhe me institucionet 
ndërkombëtare po ofrojnë 
paketa- ndihma financiare për 
sistemin shëndetësor, njerëzit në 
nevojë dhe mbështetje për  

 
biznesin. Më poshtë kemi 
shkëputur nga një mori masash, 
vetëm ato masa që targetojnë 
direkt biznesin, në veçanti SME-të.  
SHBA: Më datë. 20 mars 2020, 
senati amerikan ka vendosur të 
akordoj $367 miliardë dollarë për 
kredinë dhënë bizneseve të vogla, 
ku ajo pjesë e kredisë e cila do të 
shpenzohet për pagesat utilitare, 

qira dhe rroga nuk do të paguhet 
mbrapsht. Ndërkohë pjesa tjetër 
që do mbulohet me kredi mund të 
paguhet për një periudhe rreth 1-
vjeçare. 

Australia: Një paketë stimuluese 
prej 11.4 miliardë dollarë në 12 
mars 2020, e cila do përfshijë: 
Pagesa për bizneset e vogla për të 
inkurajuar punësimin; 
Subvencione biznesi për bizneset 
në industri të tilla si në turizëm etj, 
të cilat janë goditur më shumë nga 
koronavirusi. 
Hong Kong: Një paketë të 
rëndësishme stimuluese fiskale si: 
ndërprerja e taksave dhe tatimeve 
që paguan biznesi; Dhënia e huave  

 
për bizneset me interes të ulët, të 
garantuara nga qeveria etj.  
Kina: Banka qendrore e Kinës, uli 
normën e lehtësimit të kredisë një 
vjeçare dhe pesë vjeçare e cila ul 
koston për kreditë ndaj biznesit. 
Kina pritet të zbatojë ende një 
stimul masiv fiskal, siç bëri në vitin 
2008 gjatë krizës financiare 
globale për të luftuar 

ngadalësimin e rritjes 
ekonomike. Qeveria kineze u 
ka kërkuar bankave të 
zgjasin afatet e kredisë për 
biznesin dhe pronarëve të 
ambienteve komercialë që 
të ulin qiratë që duhet të 
paguajnë bizneset.  
Korea e jugut: Një paketë 
stimuluese prej 9,8 miliardë 
dollarë në 3 mars 2020. Ndër 
të tjera, kjo paketë përfshin: 
Subvencione të biznesit të 

vogël dhe të mesëm për të 
ndihmuar këto kompani që të 
paguajnë punëtorët; Subvencione 
për kujdesin ndaj fëmijëve; 
Kualifikimi i punës për njerëzit që 
kanë humbur vendet e punës. 
Mbretëria e Bashkuar: Banka 
aprovoi $390 miliardë kredi të reja 
për bizneset. BOE tha që po blinte 
bono qeveritare dhe letra me vlerë 
të korporatave angleze me vlerë 
228 miliardë dollarë dhe duke ulur 
normat e interesit nga 0.15% në 
0.1%. Ministri i Financave i UK 
njoftoi një buxhet me rreth $37 
miliardë në stimul fiskal si: ulje e 
taksave për shitësit me pakicë; 
Grante për bizneset e vogla; fonde 
për të vetëpunësuarit, të papunët.  

Stimujt e autoriteteve në vendet e zhvilluara për të mbrojtur 
SME në pandeminë e COVID- 191 (pjesa e parë)                                   
Eriona Rebi, PhD 
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Gjermania: autorizoi bankën me 
kapital shtetëror (një bankë e 
drejtuar nga qeveria, por jo një 
bankë qendrore), KfW, për të 
dhënë hua $610 miliardë 
kompanive.  
Franca: Një paketë ndihme prej 
$49 miliardë që përfshin: Ulje të 
konsiderueshme të sigurimeve 
shoqërore; Përfitime nga 
papunësia; Një fond për të 
vetëpunësuarit; Për më tepër, 
qeveria do të garantojë deri në 
$327 miliarde kredi bankare për 
bizneset. 
Italia: Një plan prej 28 miliardë 
dollarësh në 11 mars në dy pako të 
veçanta shpenzimesh, që përfshin: 
një fond që garanton kredi për 
bizneset e vogla dhe të mesme; 
Paratë për kompanitë që janë 
goditur veçanërisht shumë nga 
situata e krijuar nga virusi; etj. 
Japonia: Dy paketa kredi për 
biznesin e vogël, një prej 4,6 
miliardë dollarë dhe një 15 
miliard dollarë më 11 mars. Banka 
e Japonisë njoftoi një program të ri 
me kreditimin me interes 0% për 
bizneset e dëmtuara nga virusi. 
Kanada: qeveria kanadeze njoftoi 
7.1 miliardë dollarë kredi për 
bizneset për t'i ndihmuar ata të 
përballen me dëmet që po sjell 
situata e krijuar nga koronavirusi.  
Edhe pse lista e masave e 
paraqitur në këtë artikull ndryshon 
në mënyrë te vazhdueshme, në 
përditësim të masave të reja, 
gjithsesi ajo shërben si një 
përmbledhje për instrumentat që 
po përdoren gjerësisht për të 
mbështetur SME-të. Shumë prej 
tyre janë akoma në fazat e para të 
zbatimit në praktik, kështu që 
mbetet për t’u parë nëse me të 
vërtetë këto skema ekstreme 
masive do të mund të 

funksionojnë dhe të ndihmojnë 
SME të mbijetojnë.  
 
1Koronavirusi i ri COVID-19 ka shkaktuar 
një krizë për ekonominë dhe tregjet 
botërore. Përtej rrezikut shëndetësor, 
paraqet një rrezik serioz për të çuar shumë 
vende në recesion dhe ka shkaktuar 
humbje të thella në tregjet financiare në 
mbarë botën- By GABE ALPERT; 
Investopedia, përditësuar 27 Mars, 2020 

 
...në kuadër të implemëntimit të 
projektit të financuar nga BE 
nëpërmjet CFCU, në vigjilje të 
Ditës Ndërkombëtare të Grave. Ky 
takim u realizua në bashkëpunim 
më Dhomën e 
Tregtisë dhe 
Industrisë 
Tiranë (DHTI), 
e cila ka 
mbështetur 
gjithmonë 
sipërmarrjen 
femërore. Në 
takim merrnin 
pjesë 
përfaqësues të 
organizatave të 
ndryshme të grave, përfaqësuese 
dhe lektore të universiteteve, 
sipërmarrëse të reja e të njohura, 
diplomate femra, deputete të 
parlamentit, studente etj., për të 
diskutuar se çfarë është bërë deri 
tani dhe çfarë duhet përmirësuar 
në të ardhmen, si nga shoqëria 
civile, ashtu edhe nga shteti, për 
sipërmarrëset dhe gjeneratën e re 

të vajzave sipërmarrëse, në 
epokën digjitale!  

Bukur të jemi të gjitha bashkë! 

Në këtë takim u prezantua 
eksperienca e sipërmarrëseve të 
suksesshme nga të cilat duhet të 
marrim eksperiencë, si rasti i 
sipërmarrëses Mimoza Petani 
pronare e “ERBASOL”, e cila e ka 
filluar biznesin që në vitin 1996 dhe 
vazhdon suksesshëm edhe sot me 
produkte farmaceutike dhe 
kozmetike bio. Rruga e të gjitha 
grave sipërmarrëse ka qenë e 
vështirë, por ato kanë ditur që të 
mbijetojnë e të rrisin bizneset e 
tyre.  
Në këtë takim morri pjesë dhe 
diskutoi edhe deputetja dhe ish 
ministre e Ekonimisë znj.Milva 
Ekonomi, e cila mbështet 
iniciativat për fuqizimin ekonomik 
të grave. 

 

Besojuni më shumë grave! 
Ndihmojini më shumë me 
grante për fillimin e biznesit. 
Gratë janë një forcë e 
rëndësishme me impakt në 
ekonomi! 

 

Workshop për forcimin 
e kapaciteteve të OJF 
të grave në Tiranë           
Nga Flutura Xhabija 
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25.7% 
Biznese aktive të drejtuara/ pronare 
gra, për vitin 2018 në Shqipëri 
rezultojnë 25.7% me një ulje  prej 4 
pikë % krahasuar me 2017 (29.7%). 
(INSTAT, qershor 2019) 

 

 
Sistemi operativ Windows, i krijuar 
10 vjet pas themelimit të Micro-
soft, mund të gjendet në gati tre të 
katërtat e të gjithë kompjuterave 
në botë. 73 % e të gjithë kompjute-
rave ekzekutojnë disa versione të 
Windows, dhe konkurrenti tjetër 
kryesor - Macintosh nga Apple - zë 
vetëm 17 % të pjesës totale të 
tregut global. Dy sistemet e tjera 
operative të njohura, iOS dhe 
Android përbëjnë së bashku 5 %. 
www.statista.com  

 

7.5% (e re) 
Kredia për vitin 2019 rezulton me një 
rritje të ndjeshme prej 7,5% 
krahasuar me një vit më parë dhe zë 
36,5% ndaj PPB, por përsëri më e 
ulët me 1 pikë përqindje krahasuar 
me 2016. (Banka e Shqipërisë, 
shkurt 2020)  

 

Megjithëse është ende herët për 
të vlerësuar ndikimin e plotë 
ekonomik të shpërthimit të 
koronavirusit, OECD tashmë ka 
ulur parashikimin e saj të 
rritjes për ekonominë 
botërore ndërkohë që virusi 
vazhdon të përhapet jashtë 
Kinës. Në Raportin e fundit 
të Vlerësimit Ekonomik, 
OECD pret që ndikimi i 
shpërthimit të COVID-19 të 
jetë i rëndë, duke rezultuar 
me një rënie prej 0,5 pikë 
përqindje në parashikimin e 
rritjes globale të PBB-së në 
vitin 2020. 
OECD tani pret që 
ekonomia botërore të rritet 
me 2.4 përqind këtë vit, më 
pak se parashikimi i bërë në 
nëntor 2019 prej 2.9 
përqind. Ky është niveli më i  
 

 
ulët i rritjes ekonomike që nga 
fundi i krizës financiare.  
www.statista.com  

  

Windows i Microsoft-it përdoret ende si sinonim i 
Kompjuterit 

Koronavirus: OECD ul parashikimin për ekonominë 
botërore 

http://www.statista.com/
http://www.statista.com/
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Virusi COVID-19 MUND të 
transmetohet në zona me klimë të 
nxehtë dhe të lagësht! 
Nga provat e deritanishme, virusi 
COVID-19 mund të transmetohet 
në të GJITHA ZONAT, përfshirë 
zonat me mot të nxehtë dhe të 
lagësht. Pavarësisht nga klima, 
merrni masa mbrojtëse nëse jetoni, 
ose udhëtoni në një zonë që 
raporton COVID-19. Mënyra më e 
mirë për të mbrojtur veten kundër 
COVID-19 është duke pastruar 
shpesh duart. Duke bërë këtë ju eli-
minoni viruset që mund të jenë në 
duart tuaja dhe shmangni infeksio-
nin që mund të ndodhë duke prekur 
më pas sytë, gojën dhe hundën. 
 
Moti i ftohtë dhe dëbora NUK 
MUND të vrasin koronavirusin e ri! 
Nuk ka asnjë arsye për të besuar se 
moti i ftohtë mund të vrasë koron-
avirusin e ri ose sëmundje të tjera. 
Temperatura normale e trupit të 
njeriut mbetet rreth 36.5 deri 37°C 
pavarësisht nga temperatura e 
jashtme ose moti. Mënyra më 
efektive për të mbrojtur veten 
kundër koronavirusit të ri është 
duke pastruar shpesh duart tuaja 
me dezinfektantë me bazë alkooli 
ose duke i larë me sapun dhe ujë. 
 
Koronavirusi i ri NUK MUND të 
transmetohet përmes kafshimit të 
mushkonjave. 
Deri më tani nuk ka asnjë informa-
cion dhe provë që të sugjerojë që 
koronavirusi i ri mund të transme-
tohet nga mushkonjat. Koronavi-
rusi i ri është një virus i rrugëve të 
frymëmarrjes i cili përhapet krye-
sisht përmes piklave të krijuara kur 
një person i infektuar kur kollitet 
ose teshtin, ose përmes piklave të 

pështymës ose sekreci-
oneve nga hunda. 
Shmangni kontaktin e 
ngushtë me këdo që 

kollitet dhe teshtin. 
 
A mundet që një llambë 
ultravjollcë dezinfektimi të vrasë 
koronavirusin e ri? 
Llambat UV nuk duhet të përdoren 
për të sterilizuar duart ose zona të 
tjera të lëkurës pasi rrezatimi UV 
mund të shkaktojë acarim të 
lëkurës. 
 
Sa efektivë janë skanuesit termik 
në zbulimin e njerëzve të infektuar 
me koronavirusin e ri? 
Skanuesit termik janë efektivë në 
zbulimin e njerëzve që kanë zhvi-
lluar një temperaturë më të lartë se 
ajo normale e trupit për shkak të 
infeksionit me koronavirusin e ri. 
Sidoqoftë, ata nuk mund të zbulo-
jnë njerëz që janë të infektuar, por 
që ende nuk kanë shfaqur tempera-
turë mbi normalen. Kjo ndodh 
sepse duhen nga 2 deri në 10 ditë 
para se personat e infektuar të 
sëmuren dhe të shfaqin simptoma. 
 
Mundet që spërkatja e alkoolit ose 
klorit në të gjithë trupin të vrasë 
koronavirusin e ri? 
Jo. Spërkatja e alkoolit ose klorit në 
të gjithë trupin nuk do të 
shkatërrojë viruse që kanë hyrë 
tashmë në trupin tuaj. Spërkatja e 
substancave të tilla mund të jetë e 
dëmshme për rrobat ose mukozën 
(d.m.th. sytë, gojën). Jini të 
vetëdijshëm që si alkooli ashtu edhe 
klori mund të jenë të dobishëm për 
të dezinfektuar sipërfaqet, por ato 
duhet të përdoren nën reko-
mandimet e duhura. 
 
A ju mbrojnë vaksinat kundër pne-
umonisë ndaj koronavirusit të ri? 

Jo. Vaksinat kundër pneumonisë, 
siç është vaksina ndaj pneumo-
kokut dhe vaksina e llojit 
Haemophilus influenza B (Hib), nuk 
ofrojnë mbrojtje ndaj koronavirusit 
të ri. Virusi është aq i ri dhe i 
ndryshëm sa që ka nevojë për 
vaksinën e vet. Studiuesit janë duke 
u përpjekur të krijojnë një vaksinë 
kundër COVID-19 dhe OBSH po 
mbështet përpjekjet e tyre. Edhe 
pse këto vaksina nuk janë efektive 
kundër COVID-19, vaksinimi kundër 
sëmundjeve të frymëmarrjes 
rekomandohet shumë për të 
mbrojtur shëndetin tuaj.   
 
A ndihmon konsumimi i hudhrës në 
parandalimin e infeksionit me 
koronavirusin e ri? 
Hudhra është një ushqim i shën-
detshëm që mund të ketë disa veti 
antimikrobike. Megjithatë, nuk ka 
asnjë provë nga shpërthimi i 
tanishëm i COVID-19 se ngrënia e 
hudhrës ka mbrojtur njerëzit nga 
koronavirusi i ri. 
 
A prek koronavirusi i ri vetëm 
njerëzit e moshuar, apo janë edhe 
të rinjtë të ndjeshëm ndaj tij? 
Njerëzit e të gjitha moshave mund 
të infektohen nga koronavirusi i ri 
(2019-nCoV). Njerëzit e moshuar 
dhe njerëzit me sëmundje 
shoqëruese (të tilla si astma, 
diabeti, sëmundjet e zemrës) duket 
se janë më të prirur të prekën rëndë 
nga virusi. OBSH këshillon njerëzit e 
të gjitha moshave të ndërmarrin 
hapa për të mbrojtur veten nga 
virusi, për shembull duke ndjekur 
higjenën e mirë të duarve dhe të 
rrugëve të frymëmarrjes.  
 
https://www.who.int/emergencies/diseases/n
ovel-coronavirus-2019/advice-for-
public/myth-busters  

COVID-19: Mitet e rrëzuara 
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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Ofrojmë mbrojtje, konsulence tekniko-

shkencore dhe ligjore, si për personat 
fizike, si për bizneset që operojnë në 
Shqipëri dhe jashtë saj: 
Në fushën e Pronësisë Intelektuale:  
-Zgjidhje të problemeve tuaja në lidhje 
me:  
➢ Markat tregtare dhe të shër-
bimit, logot tregtare  
-Konsulencë në hartimin e logos së 
biznesit tuaj. 
-Konsulencë në krijimin e logos tuaj të re. 
-Kërkim për marka ndërkombëtare. 
-Si të aplikojmë për marka të Madridit. 
-Si të bëjmë një kontratë license market 
e huaj 
➢ Patentat e shpikjeve 
➢ Konsulencë në formulimin e 
një patente shpikjeje 
-Si të mbrojmë atë që kemi krijuar apo 
shpikur. 
-Si të aplikojmë për një patente shpikjeje 
evropiane.  
-Si të aplikojmë për një patente PCT (në 
ËIPO), Zvicër.  

 

 
-Si të sjellim në Shqipëri patentat e 
huaja? 

➢ Modelet e përdorimit 
-Çfarë është një model përdorimi? 
-Si të dallojmë një patentë shpikjeje nga 
një model përdorimi. 
-Si të mbrojmë një model përdorimi. 
➢ Emërtimet gjeografike  
-Çfarë është një emërtim gjeografik? 
-Si të bashkangjisim një emërtim 
gjeografik produktin. 
➢ Dizenjot industriale  
-Çfarë është një dizenjo industrial? 
-Sa dimesnione (përmasa) ka nje dizenjo. 
-Si mund të mbrohet një dizenjo. 
➢ Të drejtën e Autorit 
-Kuptimi i Copyright (të Drejtës së 
Autorit)  
-Si mund të mbrojmë një produkt artistik 
të ri. 
-Si mund të përdorim një produkt artistik 
te ri duke respektuar të drejtën e autorit. 
Mbrojmë të Drejtat  e Pronësisë 
Intelektuale në të gjitha Gjykatat e të 
gjitha niveleve 
 

 

 
-Në ju përfaqësojmë në Bordin e Apelit të 
Drejtorisë së Patentave dhe Markave.  
-Ju përfaqësojmë në Dhomën e 
Arbitrazhit pranë Dhomës së Tregtisë 
dhe Industrisë. 
-Në Gjykatën e Faktit Tiranë, të Apelit / 
Administrative. 
-Në Gjykatën e Lartë. 
➢ Konsulencë të specializuar për 

shpikjet në Unversitetet publike 
dhe private 

-Në fushën e legjislacionit të IP. 
-Në fushën e ligjeve ndërkombëtare të IP. 
-Në fushën e patentave të shpikjeve, 
markave tregtare. 
-Si të kthejmë një diplomë në një aset të 
Pronës Intelektuale. 
-Si mund të përshtaten në këto asete në 
një biznes. 
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Shënim: Opinionet e paraqitura në buletin janë ato të vetë ekspertëve dhe nuk paraqesin opinionin e BE-së 

 

KONSULENCË LIGJORE PËR PRONËSINË INTELEKTUALE: 

MARKAT TREGTARE, PATENTAT E SHPIKJEVE, E DREJTA E AUTORIT, ETJ. 
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