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Objekti i Vrojtimit: 
• Anketimi synon të mbledhë evidenca në lidhje me efektet e mundshme të

pandemisë COVID-19 mbi biznesin dhe aktivitetin e tij si edhe rekomandime të
mundshme për minimizimin e efekteve negative

Metoda e përdorur:
• Pyetësor i strukturuar, 20 pyetje të hapura dhe të mbyllura; 

• Metoda e zgjedhur është Metoda e thjeshte rastësore. 

• Anketa u shpërnda nëpërmjet: 

• Faqes zyrtare të KI dhe Rrjeteve Sociale 

• Dërguar email 8200 kompanive

• Të dhënat u mblodhën në mënyrë anonime dhe rastësore 

• Janë plotësuar 361 anketa

• Anketa përfshin të dhëna nga data 28 Mars deri 9 Prill
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OBJEKTI DHE METODOLOGJIA



KAMPIONI

46% e të anketuarve janë biznese me të ardhura vjetore mbi 14 millione lek;
82% e të anketuarve kanë veprimtari kryesore Shërbimet

Pjesëmarrës në anketë janë biznese nga i gjithë territori i Shqipërisë, më shumë se 
gjysma nga qarku Tiranë.
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PRITSHMËRITË PËR TË ARDHURAT 

83% e bizneseve të anketuar presin ulje më shumë se 
20% të të ardhurave vjetore dhe vetëm 2% e tyre

mendojne se COVID19 nuk do të ndikojë të ardhurat
vjetore.

Pritshmëria është e njëjtë për të
gjithë sektorët e ekonomisë dhe

pavarësisht madhësisë së tyre
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PROBLEMATIKAT 
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IMPORTET DHE COVID19

55% e importuesve deklarojnë se 
kanë pasur probleme me importet, 
nga të cilët 69% mendojnë se kjo do 
të ndikojë vijimësinë e biznesit të
tyre;

kryesisht problematika ka pasur me 
importet nga vendet e BE 6



PAMUNDËSIA PËR PUNË 

Sjellja e mësipërme është e 
njëjtë për të gjithë pavarësisht

sektorëve të ekonomisë dhe
pavarësisht madhësisë së

biznesit

37% e kompanive nuk kanë marrë asnjë masë
kundrejt pamundësisë së fuqisë punëtore për

t’u shfaqur në vendin e punës; 
ndërkohë 28% e tyre aplikuan punën online 

nga shtëpia.
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MASAT QEVERITARE
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SHËRBIMET ON-LINE

81% e bizneseve deklarojnë se kanë përdorur shërbimet online 
të ofruara dhe 77% e tyre deklarojnë se do të vazhdojnë t’i

përdorin edhe në të ardhmen.
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PËRGJIGJJA NDAJ EMERGJENCAVE

87% e bizneseve deklarojnë se nuk e 
kanë menduar asnjëherë për të 
miratuar një plan për situatat e 

mundshme të emergjencës.

Sjellja është e njëjtë pavarësisht
madhësisë së biznesit apo edhe

sektorit ku vepron.
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TEKNOLOGJIA DHE BIZNESI

42% e bizneseve deklarojnë se do të
orientohen drejt ofrimit të

shërbimeve online dhe kryesisht
sektori I Shërbimeve;

Ndërkohë investimet më të mëdha do 
të jenë në Teknologji të reja si edhe

në Menaxhimin e riskut
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FOKUSI SIPAS TEMATIKAVE

 MBËSHTETJA KUNDREJT PUNONJËSVE
 Pagesat e punonjesve; stimulimi i lëvizjes së punonjësve; apo edhe

krijimi i mundësive për heqjen e kufizimeve

 TAKSA DHE TATIME KOMBËTARE
 Shtyrja e afateve të pagesave të detyrimeve tatimore e kontributeve;

 Rimbursimi i i TVSh, mosshpërndarja e dividentit etj;

 Shtyrja e projektit të fiskalizimit;

 Miratimi sa më shpejt i Amnistisë Fiskale;

 TAKSA DHE TARIFA VENDORE
 Shtyrja e afateve të pagesave, psh të shtyhen në gjashtëmujorin e II;

 Reduktimi/Fshirja e tarifave të shërbimeve për periudhën e pandemisë
(të pakten 3 muaj);
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 PROBLEME ME BANKAT E NIVELIT TË DYTË;
 Kredi me procedura lehtësuese;

 Mos-bllokimi llogarive;

 FUQIZIMI I ROLIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË
 Ruajtja e Inflacionit;

 Forcimi i monedhës shqiptare;

 Hedhja e parasë së re në treg për të rritur konsumin;

FOKUSI SIPAS TEMATIKAVE



 A mund të shtyhet afati i pagesave të detyrimeve fiskale?

 A mund të shtyhet afati i pagesave të tarifave vendore ose A 
mund të falen ato për periudhën e pandemisë? (Rast pas 
rasti/sipas sektorëve)

 Qeveria (qëndrore dhe lokal), a mund të likuidojë të gjitha
detyrimet ndaj sipërmarrjes private, brenda muajit Prill
2020 

 Donacionet e sipërmarrjes në ndihmë përballimit të
situatës Covid-19, a mund te njihen si shpenzim i zbritshëm

 Cilat mund te jene rruget per ringjallje te ekonomise ne te 
ardhmen e afert ? Falja fiskale

 Të përmirësohet funksionimi i platformës E-Albania lidhur
me pagesën e papunësisë. 

KONSIDERATA FINALE 


