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Realiteti i ri ekonomik post-Covid 19 në botë dhe në 
Shqipëri

Përgjatë shekujve, kriza të mëdha si pandemi apo 
luftëra kanë shërbyer si katalizatorë për ndryshime jo 
vetëm në rrafshin social, por dhe në atë ekonomik e 
politik. Në këtë kontekst, është tërësisht e pritshme 
që edhe kjo emergjencë shëndetësore, e pasuar nga 
një krizë ekonomike,  të lërë pas një ekonomi dhe 
shoqëri të ndryshuar.

Momentalisht, ekonomia botërore është nën një 
trysni të papërjetuar më parë. Emergjenca 
shëndetësore e Covid-19 detyroi qeveritë e pjesës më 
të madhe të vendeve të infektuara që të mbyllnin me 
anë të dekreteve kompani dhe fabrika, duke lënë 
vetëm ato që konsideroheshin thelbësore (duke 
respektuar rregullat e distancimit fizik). Kjo goditje e 
ofertës u bashkëshoqërua me një tronditje të 
kërkesës, pasi konsumatorët e gjetën vetën në 
pamundësi për të shpenzuar dhe me një pasiguri në 
rritje për të ardhmen.

Kjo krizë mendohet (ashtu si dhe shumë kriza të tjera) 
të kalojë në tre faza: Goditja fillestare (reagimi), 
Post-goditja (Rimëkëmbja) dhe Lulëzimi. Fazat do të 
ndjekin zhvillim/lakore të ndryshme në shtete të 
ndryshme, me shumë gjasa duke konsideruar si i ka 
gjetur kriza këto vende, çfarë e furnizon ekonominë e 
këtyre vendeve, varësinë me shtete të tjera etj..

Gjithsesi nga këndvështrimi ekonomik-financiar, deri 
më tani, qeveritë në pjesën më të madhe të vendeve 
po marrin masa, duke miratuar paketa fiskale që
arrijnë deri në 10% të Produktit të Brendshëm Bruto 
të tyre. Nga ana tjetër, bankat qendrore po ndërhyjnë 
nga ana monetare, duke ulur normat e interesit, të 
cilat ishin mjaftueshëm të ulëta, dhe duke aktivizuar 
ose zgjeruar politikat jo konvencionale monetare të 
lehtësimit sasior, që konsistojnë në blerjen e 
obligacioneve qeveritare me maturitet të lartë.

Faza e Goditjes/Reagimit
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Megjithatë, si politikat fiskale dhe ato monetare janë 
me efektivitet të limituar. Në vende si Shtetet e 
Bashkuara, të cilat kanë një monedhe që shërben si 
rezervë globale, dhe në të cilën lëshohet një sasi e 
konsiderueshme borxhi në vende të zhvilluara dhe 
në zhvillim, ka më shumë hapësire për politika të 
tilla. Kjo vjen si pasojë e kërkesës për monedhën 
amerikane, që i jep liri Rezervës Federale të emetojë 
dollarë, deri në një fare pike, pa krijuar trysni 
inflacioniste të mëdha. Gjithashtu, për shkak të 
normave të ulëta të interesit, qeveria amerikane
mund të rrisë borxhin me kosto të ulët. Dhe këtë 
rritje të borxhit, arrin ta kompensojë me prodhim, 
gjë që në Evropë nuk ndodh. Në Eurozonë dhe 
Japoni, borxhi publik është tejet i lartë, ndërsa 
normat e interesit janë negative dhe lehtësimi sasior 
nuk është ndërprerë ndonjëherë prej vitit 2012. 
Këto bëjnë qe vendet e Eurozonës të mos kenë 
shumë vend për të manovruar si nga ana fiskale dhe 
ajo monetare.

Për sa i përket Shqipërisë, vendi gjendet përballe 
pasojave të Covid-19 ndryshe nga pjesa me e 
madhe e shteteve. Tërmeti i nëntorit të vitit të kaluar 
la dëme me vlerë € 1 miliardë, sipas përllogaritjeve 
të qeverisë shqiptare. Një shifër e tillë lë pasoja në 
ekonominë e një vendi si Shqipëria, pasi përveç se 
pritet të rrisë borxhin dhe deficitin buxhetor, limiton 
politikat fiskale.

EIU parashikonte para pandemisë një rritje 
ekonomike prej 3.2% në vitin 2020. Por të dhënat 
më të fundit të Bankës Botërore parashikojnë një 
humbje me 1.4% të PBB-së më 2020, duke 
konsideruar që pandemia do të preke sektorë 
thelbësor si prodhimi, turizmi dhe tregtia. Borxhi 
publik, duke marrë parasysh ndërhyrjet për shkak 
të krizës, do të arrijë në 71.5% në vitin 2020.
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Oportunitetet që dalin prej krizës
Pandemia në pjesën më të madhe të globit ka bërë që individët të ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën e 
jetesës. Në një mënyrë ose në tjetrën sjelljet e konsumatorit, të ndikuara nga një situatë e jashtëzakonshme, nuk 
mund të kthehen aty ku ishin përpara. Në këtë kontekst, është e pritshme që sektorë të ndryshëm, në nivele të 
ndryshme, të modifikojnë aspekte të modelit të tyre të biznesit, për t’ju përshtatur kërkesave të konsumatorit.

Faza e Rimëkëmbjes dhe Lulëzimit
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Sektorët
Impakti afatshkurtër
(Rimëkëmbja)

 

Teknologji

Përmbushja e
nevojave për
shërbimet e cloud-it, 
software-ve të punës;

Puna virtuale
(Smart-Working); 

•

•

 

E-commerce

Impakti afatmesme
/afatgjatë (Lulëzimi)

Këshilla për ekspertizë
financiare e biznesit

Ndikimi
në kompani

•

•

•

•

Inteligjenca artificiale
dhe njohja e makinerive 
në funksion të sektorit 
të prodhimit;

Automatizimi robotik i
proceseve (për procese 
intensive pune);

Përmirësimi i punës
virtuale (Smart-Working);

Printimi 3D;

Asistencë në 
riorganizim të biznesit 
duke u përshtatur me
teknologjinë;

Asistence në financim 
për investimet
teknologjike;

Edukimi i kapitalit
human me ndryshimet 
e pritshme;

•

•

•

Rritje
eficencës
dhe ulje
kostosh;

Rritje të
ardhurash.

Plotësimi i nevojave 
të një pjesë të 
klientëve aktual;

Minimizimi i humbjeve 
duke reduktuar stokun
nëpërmjet shitjeve
online;

Marketing jo agresiv;

Riplanifikimi i zinxhirit
të furnizimit;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zhvendosja e klientëve
online;

Studimi i profilit të 
klientëve dhe
komunitetit të tyre;

Diversifikimi i kanaleve
të shitjeve;

Shitjet online si
kontribut kryesor i
të ardhurave;

Krijimi i një sistemi
logjistik (furnitor,
klient dhe inventar);

Ekspertizë mbi
menaxhimin e
kapitalit qarkullues;

Ekspertizë në
Marketing & IT;

Ekspertizë në
menaxhimin logjistik
për të minimizuar
kostot dhe rritur
efiçencën;

Analizë tregu për një
indentifikuar
segmente të reja
tregu;

•

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mundësi
rritje përtej
rritjes
tradicional
e (para
covid-19);

Përmirësim 
i marzheve
të fitimit.

Kujdes 
shëndetësor 
(Health Care)

Plotësimi i nevojave
afatshkurtra në
lidhje me
Covid-19;

Fokusimi në prodhim 
lokal;

Rritja e investimeve për
Kërkim-Zhvillim;

Shëndeti dixhital;

Fokusim në zgjerimin e 
tregut (urë prodhimi për
vendet Perëndimore, 
për të ulur varësinë 
nga vendet Aziatike);

Rritja e investimeve për
monitorim, vlerësim 
diagnostik dhe 
investime laboratorike;

Asistencë në financim 
për investime në
kërkim-zhvillim apo
njësi prodhuese;

Analizë të zgjerimit
potencial të tregjeve
ekzistues;

Asistencë në buxhetim 
për të monitoruar
performancën;

Mundësi
rritje të
ndjeshme.
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Sektorët
Impakti afatshkurtër
(Rimëkëmbja)

 

Bujqësia

Impakti afatmesme
/afatgjatë (Lulëzimi)

Këshilla për ekspertizë
financiare e biznesit

Ndikimi
në kompani

Përmbushja e
nevojave
ekzistuese
kontraktuale;

Shitja online
(aktivizimi i
zinxhirëve të
shkurtër të shitjes
fermë-konsumator);

Riorientim i tepricës
së prodhimit drejt
segmentit aktiv të
konsumi në vend
dhe rajon;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Forcimi i shitjes online;

Përmirësimi i
strukturave logjistike
dhe të shpërndarjes;

Diversifikimi i
vendeve për eksport;

Diversifikimi i
produkteve për
eksport;

Adresimi i mundësive
për vetsufiçencë;

Përshtatja e strukturës 
prodhuese dhe 
përmirësimi i
mënyrave të ruajtjes;

Ekspertizë për
studim tregu lokal, 
rajonal dhe
ndërkombëtar;

Asistencë për
financim për
investime (në
rast zgjerimi);

Ekspertizë për
menaxhimin e
flukseve monetare 
për produktet
sezonale, plane
biznesi;

•

• • •

•

•

•

•

•

•

•

Rritje të
ardhurash
dhe 
përmirësimi
performancës
financiare.

Prodhimi*
Shqipëria “Kina”

e  Europës

Inicimi dhe hartimi
i nismave institucionale 
për tërheqjen e
investitorëve të
huaj ose vendas;

Rritja e promovimit
të Shqipërisë;

Investimet në
infrastrukturë;

Politika të
qëndrueshme;

Impakti në ekonomi;

Analiza për tregun 
dhe industritë;

Analiza kosto –
përfitim;

Asistencë në
financim;

Rritje e
ndjeshme
e sektorit
(impakt në
PBB).

*Një mundësi që Shqipëria duhet të shfrytëzojë janë hapësirat që mund të krijohen nga zbehja e marrëdhënies 
midis Kinës dhe vendeve Perëndimore. Është e dukshme tashmë për këto vende se duan të zbehin imazhin e Kinës 
si një “monopson” (ofrues i vetëm) dhe të diversifikojnë apo të kalojnë një treg më lokal.. Ndryshimi i zinxhirëve të 
ofertës është një proces i kushtueshëm dhe që nuk realizohet brenda një kohe të shkurtër. Megjithatë, vendet e 
tjera po inkurajojnë sektorin privat për të gjetur zëvendësues të Kinës.



Si në çdo krizë paraardhëse, i 
takon sektorit privat që të 
marrë një rol drejtues për të 
qenë në lartësinë e sfidave të 
momentit, për t’ju përgjigjur 
kërkesave në ndryshim dhe 
evoluim të konsumatorëve dhe 
për të dhënë shembullin e 
duhur nëpërmjet risive dhe 
masave të duhura. Realizimi i 
këtyre do të kërkojë një 
bashkëpunim më të ngushtë 
mes shoqërive që operojnë 
në sektorin privat që do të 
duan të kapin mundësitë e 
krijuara, bankave dhe 
konsulentëve/ekspertëve 
financiar. Nisur nga kjo situ-
ate, sot më shumë së kurrë, 
bizneset kanë nevojën për një 
qartësim të situatës, në 
mënyrë që të marrin rolin që u 
takon në ekonomi.

Çfarë i këshillojmë biznesit dhe
klientëve tanë

Goditja, Rimëkëmbja dhe Lulëzimi Ekonomik në Shqipëri | Çfarë i këshillojmë biznesit dhe klientëve tanë

08

Këshilla të menjëhershme

Ekspertizë financiare për menaxhimin e 
flukseve monetare (plane biznesi, buxhetim etj.);

Konsulencë për riorganizimin e zinxhirit të 
furnitorëve, klientëve dhe inventarit (optimizimi i 
kapitalit qarkullues- faza I);

Asistencë për rritje kapitali/financim (për qëllime 
afatshkurtër);

Menaxhimi i rrezikut të kredisë/ve ekzistuese;

Mbështetje ndaj Drejtimit të Kompanisë/
Asistencë në Menaxhimin e Palëve të Interesit.

Këshillim për ristrukturim të borxhit;

Analiza tregu për mundësi në investime të reja 
strategjike – diversifikim, zgjerim/blerje etj;

Digjitalizim i biznesit (zhvillimi i inteligjencës 
artificiale);

Blerje/shitje dhe shkrirje e bizneseve;

Konsulencë për riorganizim të zinxhirit të 
furnitorëve, klientëve dhe inventarit (optimizimi i 
kapitalit qarkullues – faza II).

Këshilla afatmesme dhe afatgjatë



Analizat financiare do të jenë të nevojshme dhe 
për ristrukturimet dhe reduktimet e kostove të 
biznesit, për shumë shoqëri që mund të gjenden në
vështirësi, pasi do të ketë dhe zhvlerësime të aktiveve. 
Është tejet e rëndësishme që kompanitë të kenë një 
plan për vazhdimësinë e bizneseve të tyre. Shumë 
kompani mund ta gjejnë veten duke rritur në mënyrë 
të konsiderueshme borxhin e tyre, të cilin do e kenë 
të vështirë për ta shlyer për sa kohë që tkurrja e 
aktivitetit të tyre do të vazhdojë. Në këtë kontekst, lind 
nevoja për të parë se si mund të përdoren resurset e 
kompanisë në mënyrën më të mirë dhe se si 
shpenzimet e tepërta dhe pa produktivitet të 
reduktohen. Nga ana tjetër do të ketë nevojë për të 
rishikuar kontratat me furnitorët, me kreditorët
apo dhe me qeverinë, për të cilat do të duhet një 
ekspertizë ligjore, tatimore dhe financiare.

Krizat krijojnë dhe mundësi për ata që duan të 
investojnë. Shumë kompani duan të zgjerojnë 
portofolin e tyre, diversifikojnë, hyjnë në tregje të reja, 
e kur më mirë sesa një periudhë kur çmimet shkojnë 
për poshtë. Kjo do të krijonte treg për transaksione të 
cilat do të ndihmonin këto kompani të konsolidohen 
në industri të caktuara. 

Kompanitë të cilat janë të forta dhe me likuiditet do të 
kenë mundësi të krijojnë një avantazh në krahasim 
me rivalët dhe në të njëjtën kohë të shpëtojnë 
kompani që gjenden në vështirësi.

Gjithashtu, kriza e fundit ka nxjerrë në pah një rrezik 
ekzistues që ka të bëjë me sigurinë kibernetike. Në një 
kohë kur teknologjia po zë një vend gjithmonë e më
të rëndësishëm në jetën e gjithsecilit, shoqëritë duhet 
t’i japin rëndësinë e duhur mbrojtjes së të dhënave të 
tyre, të punonjësve dhe pronësisë intelektuale. Por,
kompanitë duhet të shikojnë dhe përpara duke i 
dhënë rëndësinë e duhur zhvillimit të inteligjencës 
artificiale dhe përfshirjes së saj gjithmonë e më 
shumë në sektorin privat dhe jetën e konsumatorëve.

Marrja e masave dhe mbështetja e biznesit që 
në fazat e hershme i jep mundësi kompanive ta 
kalojnë sa më shpejt dhe sa me më pak pasoja
fazën e goditjes dhe të jenë një hap para drejt 
fazës së rritjes.

Çfarë i këshillojmë biznesit dhe
klientëve tanë
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Kompanive do të duhet të bëjnë një analizë të gjendjes aktuale financiare, 
të ndikimit të pandemisë dhe pasojave në periudhën afat mesme. 
Ndryshimet në sjelljet e konsumatorëve do të jenë të shumta, ndaj sektori 
privat do duhet të dijë t’u përgjigjet, në mënyrë që të përfitojë nga rritja në 
periudhën e rikuperimit post krizë. Politikat fiskale të qeverisë do të duhen 
të maksimizohen nga kompanitë. Për rrjedhojë, shoqëritë duhet që jo 
vetëm të tregojnë kujdes në menaxhimin e krizës gjatë periudhës së 
goditjes, por dhe të analizojnë buxhetet e tyre për të studiuar dinamika të 
ndryshme të tregut në periudha të ardhshme. Analiza duhet të përfshijë 
element financiarë, fiskal dhe ligjor.
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