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HYRJE
Bastoret sportive në Republikën e Maqedonisë për së pari herë parqiten në
vitin 1990. Më vitin 2005 egzistojnë 79 bastore sportive me leje nga
ministrija e financave, kurse vlerësohet se momentalisht egzistojnë reth
njëqind në gjithë vendin 1 . Interesi për bastoret sportive nga viti në vit është
më I madh , dhe poashtu ritet dhe jashtëzakonisht numri i atyre që luajnë
bastë, 37% nga qytetarët të Maqedonisë “vënë bastë” që e ngre në nivel të
euforisë këtë dukuri fenomenale në Republikën e Maqedonisë 2 . Bastë
sportive si termin është “aktivitet general i parashikimit të rezultateve
sportive në vënjen e parave për ndonjë ndeshje sportive”
Dallimi ndërmjet bastit sportive, e njohtur si “të vënurit bastë“ dhe lojët
tjera të fatit është në iluzionin për atë se sa është mundësia e fitimit.
Qytetarët që luajnë bastë besojnë se kanë më shume gjasa për të fituar për
shkak se ata vetë i zgjedhin ngjarjet sportive ku do ti investojnë paratë dhe
vetë i regullojnë kombinacionet për lojë në bazë të regullave të cilat u
dedikohen të gjitha bastoreve sportive. Shpeshë herë koeficenti për të
fituar, për prognozimin e saktë të ndonjë lojë ndryshojnë tek bastoret
dhe qytetarët kërkojnë se ku të “vënë bastë” . Dallim tjetër ndërmjet
bastoreve sportive është se ndonjëra jep kushte më të mira loje për ato që
luajnë bastë në kuptimin kushte gjatë tipimit, mundësi për përcjellje të
rezultateve e tjer. Kushtet për tipim tek ne jan te ngjajshme, duke mar
parasysh konkurencën e madhe.
Dukuria e fenomenit bastore sortive është karakteristikë jo vetëm në
Rëpublikën e Maqedonisë por për të gjithe vend postkomuniste ose vendet
në tranzicion duke filluar prej fqinjëve tanë: Shqipërija, Sërbija, Mal të ZI,
Kroaci, Bullgarija. 3 Një dekadë e gjysëm pas renjës së sistemit socialist dhe
1

Informata nga MInistrija e financave të republikës së Maqedonisë
Anketa e QHKP (Qendra për hulumtim dhe krijim të politikave), zbatuar në gjatë kampionatit
botërorë në futboll 9 qershorë -9 korrik 2006, në egzemplarë reprezentativë .
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SIpas m inistrisë se financave Kroate më vitin 2006 janë të regjistruar 1817 vendë pagimi për bastim,
Në Sërbi dhe Mal të Zi sipa ditarit politik Politika ka më shum se 1500 vend pagesa , sipas MInistrisë
për lojëra të fatit në Bullgari, të drejtën , respektivisht liçencën për pronësi të bastoreve sportive nga
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orvajtjet e para për implementimin e kapitalizmit, jemi dëshmitarë të
kontraverzioneve më të mëdha që këto dy sisteme inkopaktibile imopnuan
tek njerëzit e rëndomtë. Nga njëra anë, system me efikasitet të ulët
ekonomik, por në kuptim të madh për siguri sociale të njerëzve u la pas
historisë, kurse nga ana tjetër system i cili ofron

efikasitet të lartë

ekonomik, por me mëngësi të rëndësishme në kuptimin e sigurisë sociale
të qytetarëve, ështëi i arsyeshëm për gjenaratën e tanishme dhe të
ardhshme .
Kjo periudhë tranzicionale në Republikën e Maqedonisë krijoj masë të
njerëzve të cilat janë të nënshtruara në pasigurinë sociale-ekonomike dhe
ekluzion, masë e madhe e shtresës së rezikuar sociale dhe përqindje e
madhe e papunësisë. Disa prej këtyre njerëzve në bastoret sportive panë
mundësinë për të bërë para me të cilat do të mund ti mbulojnë harxhimet
e tyre dhe

obligimet ndaj shtetit ku në rastet e shumta për qytetarin

maqedonas janë të pambuluara. Shansëen e tyre e panë mu në bastoret
sportive ku me investim minimal, i cili në rastin është 50 denarë secili mund
te pres fitim deri më 300 mijë denarë ( mvaret prej kombinimi që është
paguar). Sipas anketës së Qendrës për Hulumtim dhe Krijim të Politikave,
madje dhe 75 73,5% 4 nga qytetarët me të ardhura më të ulta se ato
mesatare zihen bastë në “bastoret” sportive .„
Dimenzionet ekonomike për industrinë legale të bastoreve sportive dhe
faktorët që ndikojnë në të janë:
¾

Furnizuesit

–janë

të

motivuar

maksimalizojnë

profitin(pronarët e bastoreve sportive)
¾

Krijim të politikave—pushteti ligjdhënës dhe stakeholder të

tjerë ti paramendojnë parametrat legale në azë të së cilave do të ofrohen
lojat e fatiti.
ana e shtetit janë të mbledhura , ose janë të dhënë ndonjë personi, I cili respektivisht e mban monopolin
në atë vend..
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SIpas anketës së QHKP 28,5% nga njerëzit pa të ardhura, 16% nga ato që marin deri më 6000 denarë
dhe 28,7%nga ato që kanë të ardhura mujore prej 6001-11000 denarë luajnë bastë në bastoret sportive.
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Regulativat –regullat e të sjellunit të furnizuesve dhe

¾
konzumerët
¾

Кonzumerëtи- të motivuar të fitojnë të ardhura plotësuese

me të zanunit bastë në për ngjarjet në bastoret sportive
¾

Publika gjenerale- mund të ndikojë në qendrimet e saj(

pozitivisht apo negativisht)

ASPEKTET METODOLOGJIKE

Në orvajtjen për të hulumtuar dukurinë e të zanunit bastë dhe arsyet që
ajo është ngritur deri në këtë shkallë në Republikën e Maqedonisë, Qendra
për Hulumtim dhe Krijim të Politikave i shfrytëzoj këto metodologjija.
-

Hulumtim nëpërmjet anketave në gjithë teritorin e Republikës së

Maqedonisë e cila u zbatua nëpërmjet telefonit, kurse anketa ishte
reprezentative dhe ishin të përfshira të gjitha vendbanimet (urbane dhe
rurale), janë të përfshirë të gjitha bashkësitë etnike, struktura e moshës,
shkalla e arsimimit dhe struktura gjinore. Kjo anketë e cila përbëheshte nga
një pyetje e cila i dedikoheshte në atë se a luajnë bastë njerëzit në
bastoret sortive. Qendra erdhi në të dhëna se 37% nga qytetarët e
Republikës së Maqedonisë janë të prirë për bastë „. 5
-

Hulumtimi nëpërmjet të anketës e cila I dedikoheshte vetëm

përsonave që praktikojnë të zanunit bastë e cila u bë për të shqyrtuar
arsyet për të cilat mu masovikisht vënë bastë.
-

Janë të hulumtuara dhe të vënurit bastë mesatarë- mujore, koha që

I është përkushtuar procesit e të zaninit bastë, statusi ekonomik dhe social,
statusi I qytetarëve si dhe profile I njerzve që janë zanë bastë në kuptimin
struktura e moshës, shkalla e arsimimit, gjinia dhe struktura etnike. 6

5

Rezultatet nga anketa janë të kapshme më ëeb faqen e internetit të Qemdrës për hulumtim dhe krijim
te politikave (www.crpm.org.mk)
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Shqio në vendin e njëjtë Qendra për hulumtim dhe krijim të politikave (www.crpm.org.mk)
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-

Në korniza të afërta dhe rrotullimi minimal mujorë i parave në

relacionin të atyre që luajnë bastë- bastoret sportive 7
-

Analizë komparative – është bërë analiza e ligjit për lojra të fatit në

Republikën e Maqedonisë i krahasuar me ligjet në disa vende tjera fqinje,
është bërë dhe analizë dhe hulumtime tjera që janë bërë në lidhje me
arsyet e të zanunit bastë.

ANALIZË E LIGJIT PËR LOJRA TË FATIT

Duke përcjellur procesin e reformave të përgjithshme shqoëroro ekonomike
si në legjistlaturë ashtu dhe tek nevojat e popullatës, u paraqit nevoja për
ndryshimin e ligjit egzistues për lojëra të fatiti. Ashtu, llojet, kushtet,
organizimi orgnizimi dhe mënyra e të organizuemit e lojëra të fatit dhe
lojëra zbavitëse në Republikën e Maqedonisë janë të vërtetuara me ligjin
për ndryshime dhe plotësime

të Ligjit për lojëra të fatit dhe lojëra

zbavitëse, shpallur “Gazetën zyrtare të RM”nr. 13 nga 21 shkurt të vitit
2001dhe hyri në fuqiна 8 ditë pas shpalljes së saj. Nevoja për ndryshimin
dhe plotësimin të ligjit egzistues, detyrojnë dhe numri I madh I standardeve
botërore dhe evropjane, sikur teknik ashtu dhe ata që I mbrojnë të drejtat
dhe sigurinë e atyre që luajnë.
Ligji i ri në mënyrë të rëndësishme i zmadhoj llojet e organizimit të lojërave
të fatit, e zmadhoj mborjtjen e pjesëmarësve dhe i zmadhojë të ardhurat
në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë. Sipas ligjit të ri, qartë janë të
vërtetuar lojërat e fatit dhe gjitha ata të cilët nuk janë të përmendur
paraqesin thyerje të ligjit. Por,si përparim i rëndësishëm, paraqet dispozita
me të cilën regullohet zbatimi i veprimtarisë (organizimi i lojërave të
7

Në Maj të viti 2006, kur të gjitha lojët ishin në vijim, që do të thotë interes më I madh në bastoret
sportive, QHKP përafërsisht u mundua ta llogaritë partë që investohen në muaj dhe që derdhen në
bastoret, me çka para se të mbaroj puna në bastoret sportive paguet një tiket në çdo vend pagim të
bastores.Numri reëndor I tiketës tegon sa gjithësej janë luajtur në një ditë në atë kompjuter( ku bëhet
pagesa). Duke I shumuar me çdo arkë-vendpagim dhe fleta e paguar e ci;a lishton 50 denarë arihet në
cifër minimale që derdhet në bastoret .
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fatiti), nëpërmjet dhënjen liçencave. Ashtu me sistemin e gurmbullimit të
liçncave, regullohet çështje të ndryshme që kontribuojnë në arsyetimin e
këtij ligji. Së pari egzistimi, grumbulime përmanente dhe të përkohshme
(shembull. Të zanunit bastë në ndeshjet sportive) për lojëra të ndryshme të
fatit e pamundëson egzistimin e monopolit në ndonjë sferë, me çka krijohet
një pazar i hapur/i liberalizuar. Kurse, si blerës i këtyre liçencave, jo vetëm
se në raste të veçanta përmendet Shteti, por dhe shoqatat e qytetarëve, si
dhe persona të huaj juridik. 8 Poashtu egziston mundësa

a

blerjes së

liçncave të përkohshme. Por, me blerjen e liçencave të përkohshme ( të
cilat kanë afat prej 9 muaj deri më 1 vjet) është aritur mbrojtja nga
konkurenca jolojale, gjatë mbajtjes afatgjate të ndonjë subjekti në pazarë.
Me ketë dispozitë ” të organizuaemit të lojërave të fatit “ 9 qartë vërtetohet
jo vetëm madhësia e liçencës, por edhe procedura e marjes/mosmarjes së
liçencave. Mbrojtja e atyre që luajnë, repsektivisht pagesa e atyre është
sferë tjetër në të cilën ligji i ri ka pjesë active, repektivisht zmadhiumi I
vlerës për të paguar investimet e fituara jo vetëm që jep siguri të lojtarët
egzistues por dhe tek ato potencial.
Mënyrë tjetër e mbrijtjes së lojtarëve kushtet e qarta dhe

regullat e

lojës.Si nje nga nevojat e këtij ligji ishte dhe përparimi teknologjik, ashtu
që ky ligj duke i percjellur aritjet e reja teknologjike jep hapsirë për
zbatimin e të njejtave në zbatimin e organizimit të lojave të fatiti..
Vërtetimin e të ardhurave që derdhen në Buxhetin e republikës së
Maqedonisë, të bëra nëpërmjet orgnizimit të lojave të fatit, më saktë
luajtje bastë në ndeshje, është edhe një çështje e regulluar me ligjin e ri.
Ashtu që përveç liçencës e cila kushton 2.000.000 denarë, është shum
qartë e regulluar mënyra e tatimit me vlerë prej 18% nga profiti I treguar
dhe I bërë, dhe me vlerë prej 19% nga të ardhurat e bëra nga të ardhunat
me vlerë prej mbi 10.000 denarë. Depozit I cili tregohet si një lloj garance
për ti paguar ata që luajnë është 1.000.000 denarë.
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„Person juridik ose e drejtë e huaj mund të organizojë loja të ndryshme të fatit në bastoret në qoftë se
në afat prej një vitit nuk bëhet investim më pak se 1.000.000 euro dhe të sigurojë punës të më pak 10
personave shtetas të Republikës se Maqedonisë „ GAzetë zyrtaree R.M “nr.13 nga 21 shkurt viti 2001
/
9
Gazeta zyrtare e R.M “nr.13 nga 21 Shkurt viti /Regullimi I lojërave të fatiti
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TË ZANUNIT BASTË SI FENOMEN SOCIAL (ARSYET)

Në vendet me standard të lartë, bastoret sportive kryesisht janë vende ku
me një birë do të investojë një para e vogël në klubet e tyre që i adhurojnë,
që ndeshjet të shiqohen me interes

më të madh. Zbavitja shpesh herë

është shkak për të cilën luajnë bastë njerëzit ne vendet ekonomikisht të
zhvilluara. 10 Tek ne arsyet janë dijametralisht të kundërta, respektivisht
mundësi për të fituar ose statusi i ulëtsocio-ekonomik dhe standardi i dobët
i qytetarëve është shkaku kryesorë pse masovikisht luuajnë bastë. (37% nga
qytetarët luajnë bastë). Bastoret sportive në Republikën e Maqedonisë janë
dëshmitarë të “poetika tranzicionale e mjerimit“ Nga njerëzit që “luajnë bastë
“madje 71,5% atë e bëjnë për shkaqe ekonomike. Nga të njëjtat arsye
luajnë bastë qytetarët nga të gjithë kategoritë, Маqedonë, Shqiptarë,
Sërbët, Turqit, Romët, më pak të arsimuar, më shumë të arsimuar, njërëzit
më të ardhura më të vogla dhe ato më të ardhura më të mëdhaja, ata që
jetojnë vetëm dhe ata që jetojnë me familjet e tyre, të punësuar dhe të
papunësuar e kështu me radhë. 11
Bastoret sportive jane vendet ku mund ti gjeni të gjitha strukturat e
shoqërisë Maqedonase e parasëgjithash ata që i takojnë shtresës më të
rezikuar ekonomike. Papunësia në Maqedoni është reth tridhjetë përqind,
Kufiri i indeksit harxhues i qytetarëve shkon duke u bërë më i ngushtë, të
dhënat (obligimet) ngaj shtetit janë më të mëdhaja, llogaritë për rrymë
10

Hulumtimet e bëra në teksas (SHBA) од страна на Lynn S. Ëallisch, М.А.“Gambling in
Texas: 1995 Surveys of adult and adolescent gambling behavior“ nën patronatin e Komisionit të
Teksasit për mvarshmëri u tregua se 50 % luajnë bastë vetëm zbavitje, 28% për fitim eventual-para.
Hulumtimet në MEsachuses dhe Kaliforni të bëra nga Qendra për Analiza POlitike nga univerziteti I
Mesachusetit (Gaming behavior survey: Rhode Island and Massachusetts; Clyde Ë. Barroë, Ph.D.,
Political Science), u tregua se 65% nga të anketuarit luajnë bastë “ për tu zbavitur “, kurse 12%
luuanë bastë për arsye ekonomike. Истражувањата пак во Канада (Considering the Impact of
Gambling by Jason J. Azmier, Senior Policy Analyst Robin Kelley, Policy analyst Peter Todosichuk,
Intern AUGUST 2001) të bëra në prizmën e tinvetimit u vërtetua se ata që e bëjnë atë investim ëpër
zbavitje është 2.7 deri ç.5 dollarë amerikanë në viti, që do të thotë se 7ç% oërqind nga mjetet.Kurse
26% investojnë për raste të tjera.
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Shqip anketën në ëeb faqen e Qendrës për hulumtim dhe krijim të politikave (www.crpm.org.mk)
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elektrike, ujë, nxemje, telefon, benzina është më e shtrenjtë kurse të
ardhurat shum pak janë të ngritura. 12 Shumica në Republikën e Maqedonisë
shofin shansën për sukses në jetë nëpërmjet bastoreve sportive.
Mu ashtu është profili i shumicës së njerëzve që luajnë bastë, 39,5%
investojnë më pak se 1.000 denarë në muaj, 33,2% investojnë prej 10015000 denarë, kurse vetëm 3,2% вложуваат më shumë se 13.000 denarë që
sipas standardit maqedonasë mendohet së është investim I nadg për shkak
së është I barabartë me rrogën mesatarë –neto- në maqedoni. Pothuajse
gjysma e qytetarëve deri më 25 vjet zihen bastë (ç8%), kurse i njëjtë është
numi dhe tëk më të riturit në moshë prej 26 deri ç0 vjet (ç9%). Është shum e
madhe përqindja e të rinjëve meshkuj që luajnë bastë, madje 72% e atyre
prej 25 vjetësh , 71% në moshë prej 26 dhe ç0 vjetë.
Është interesant se në këtë reth magjik e tëe bastoreve sportive është e
përbërë nga furnizuaesit(gazdallarët), konzumatorët(qytetarët) dhe shteti
deri në një shkallë të gjithë janë të kënaqur. Shtetit I konvenon të ketë më
shum bastore për shkak të mbushjes së buxhetit me 2.000.000 denarë pas
çdo nëntë muaje plus tatime plotësuese prej 18 respektivisht 19%. Pronarët
e bastoreve janë të kënaqur nga profiti I krijuar në nivel vjetorë. Qytetarët
janë të kënaqur, por kënaqësia e tyre është momentale, por edhe selektive.
Ajo don të thotë se nuk mund të gjithë të fitojnë. Në qoftë se një ditë
fitojnë disa qytetarë, ata I përjetojnë paratë që I kane investojnë shumë të
tjerë. Ashtu që ai reth I investimit dhe fitimit, ose rrotullim I parave sillet
vazhdimisht dhe pandërprerë dhe kalon prej 150.000 deri 200.000 euro në
muaj vetëm në pesë bastore sportive në kryeqytetin. 13 SIdoqoftë ai është
proçes nga I cili qytetarët kanë qenë dhe do të ngecin në një pozitë të
caktuar dhe ngelët vetëm të shpresojnë. Pronarët dhe shteti sigurisht se
janë në pozitiv, kurse atë

pozitivizëm e bëjnë në kuriz të qytetarëve.

Megjithatë ne fund qytetari është ai që nuk ka zgjidhje ose alternativë për
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Të shifet tek European Bank for Reconstruction and Development, Transition Report Update, May
2006, страна ç5.
13
Të dhëna nga hulumtimi I bërë nga QHKP në Maj të vitit 2006 sipas metodologjisë të shkruar në
futnotë 8, faqe.3
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ti kënaqur nevojat e tij egzsistenciale të cilat më të ardhurat e tij mujore
atë nuk mund të bëj, qytetarët janë ato që masovikisht vënë bastë dhe
kontribuojnë që vitë në viti të hapen më shum bastore sportive dhe
respektivisht qytetarët janë ata që të zanunit bastë në Republikën e
Maqedonisë e bënë fenomen.
Llojet e ndikimit nga procesi i të zanunit bastë nga prespektiva ekonomike:


Ndikim pozitiv;

-

Zmadhimi i vendeve të punës në bastoret sportive

-

Zhvillim dhe ngritje e segmentit nga biznes sektori

-

Investime në infrastrukturë (vetë “bastoret”)

-

Zmadhimi i të mirave materiale



Ndikime negative;

-

Zvoglim (humbje të vendit të punës

-

Zvoglim (humbje e të mirave materiale)

-

Ndikim psikologjik në familje 14

-

Bankrot

PËRFUNDIM DHE REKOMANDIME
Në maqedoni fenomeni i të zanunit bastë në „bastoretI„ sportive është
shumë gjërë I shpërndarë. Gjithësej 37% nga qytetarët ose 61% nga
meshkujt luajnë bastë. Ata kalojne kohe të rëndësishme duke luajtur bastë,
duke përcjellur rezultate, duke lexuar bulletin informues të bastoreve
sportive, duke I diskutuar suksese dhe disfatat e tyre. Sipas rezultateve të
anketës , njërëzit që luajnë bastë I kushtojnë kohë të rëndësishme „të
vënurit bastë„ në javë deri më 1 orë (12% nga të anketuarit), 2-3 orë
14

Sipas ankëtës së QHKP 85,3% nga ata që luajnë bastë jetojnë me familje ashtu që mos shkuarja
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(23%), ç-6 orë (23%), 7-10 (18%), më shumë se 10 (19%). Shumica e madhe e
atyre që luajnë “ jetojnë me familje (85%). Po thuajse tre e katërta nga ata
që luajnë bastë kanë të ardhura nën atë mesataren. Младите а посебно
машкиот дел од населението е најмногу заразен со треската на спортско
обложување.
Respektivisht , profil tipik i një lojtari në bastore sportive është qytetarë që
është në gjendje ekonomike të rezikuar, burrë i , pak I arsimuar më të
ardhura shumë të vogla. E drejta e individit te luajë bastë është legjitime
dhe shteti nuk muns rë ndikoj/ndaloj. Por shtetit ka interes legjitim ti
mboroj intereset e gjithë qytetarëve duke inkuadruar dhe pjesën tjetër të
famijes. Për shkak se është evidente se shumica në Maqedoni i përfaqësojnë
familjen për shkak të vënurit, shteti dhe sektori qytetarë mund të
ndihmojnë nëpërmjet masave të ndryshme që Qendra I rekomandon.
Masë më të vogëkl që shtetit mund të ndërmerë është monitoring
permanent, dhe informim për gjendjet në këtë sferë të jetës.. Sistemi për
monitoring do të mund të ndihmoj me çka do të ishte krijuar një llojë I data
bazë I të dhënave që do të ishin të kapshëm për publikun dhe e cila do të
ishte shfrytëzuar për të ndërmarë masa respektivisht politika publike.Në
mënyrë plotësuese mund të ndikohet me kampanjë ngirtjen e vetëdijes të
qytetarëve| (public aëareness campaigns), sistemi arsimorë, emisione
informative, dhe institucionet e specializuara (Agjencioni për të rinjë dhe
sport). Funkcion këshildhënës dhe preventive mund të kenë dhe
institucionet shtetërore dhe ato të qytetarëve që ballafaqohen me
problemin e mvarshmërisë, a posaçërisht më probleme të tilla tek popullata
e re.
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