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ACTUAL CRISIS OF 
GLOBAL ECONOMY IN THE 
CONDITIONS OF PANDEMIC. 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.

Academician, Prof. Dr. Anastas Angjeli
anastas.angjeli@umsh.edu.al

Msc. Jona Marashi
Mediterranean University of Albania
jona.marashi@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his paper focuses on the economic crisis as a result 
of Covid-19 in the world economy and in Albania. 
It analyzes the common elements and features of 

economic policies in different countries of the world and focuses 

At the same time, the study compares the current crisis with the 

a positive impact on past crises and how they can be applied to 
the current crisis. 
The paper analyzes, with the help of macroeconomic models, 
the expected effects of the active policies of the Albanian 

Government in the market of consumption, employment and 

on how the consequences of this crisis can be turned into new 

The paper concludes with an analysis of the risks that policies 
of active intervention in the economy can carry, if they are 
not strictly applied and are not associated with the social 
responsibility of all Albanians.

KEYWORDS: 
“restructuring the economy”, “health market opening”, 
“development multiplier”, “monetary accelerators”, “credit 
policies with state guarantees”, etc.



8 9BOOK OF ABSTRACTS
KONFERENCË SHKENCORE

KRIZA E
KORONAVIRUSIT

KRIZA AKTUALE E 
EKONOMISE GLOBALE NE 
KUSHTET E PANDEMISE.  
SFIDA DHE OPORTUNITETE. 

Akademik, Prof. Dr. Anastas Angjeli
anastas.angjeli@umsh.edu.al
Msc. Jona Marashi
Universiteti Mesdhetar i Shqiperisë 
jona.marashi@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K y punim ve ne qender te vemendjes krizen ekonomike 
si pasoje e Covit-19 ne ekonomine boterore dhe ne 
Shqiperi. Ai analizon elementet e perbashket dhe 

vecorite e politikave ekonomike ne vendet te ndryshme te botes 
dhe ndalet ne menyre te vecante ne politiken ekonomike te 
qeverise Shqiptare. Njekohesisht studimi ben nje krahasim te 
krizes aktuale me krizat e vitit 2008 dhe 2011 duke evidentuar 
instrumentat qe ndikuan pozitivisht ne krizat e kaluara dhe si 
ato mund te aplikohen ne krizen aktuale.  
Punimi analizon, me ndihmen e modeleve makroekonmike, 
efektet e pritshme te politikave aktive te Qeverise Shqiptare 

Evidenton ristrukturimin e ekonomise shqiptare si nepermjet 
politikave te investimeve publike ashtu dhe nepermjet 
ndryshimeve te biznesit privat. Duke e shfrytezuar krizen dhe si 
oportunitet,jep rekomandimet perkatese si mund te perballemi 

Punimi mbyllet me analizen e risqeve qe mund te mbartin 
politikat e nderhyrjes aktive ne ekonomi, nese ato nuk zbatohen  

FJALË KYÇE:,
“Ristrukturimi i ekonomise”, “Program Rindertimi”“Hapja e 
tregut shendetesor”, “Multiplikatori i zhvillimit”, “Akseleratoret 
monetare”, Politikat e kreditimit me garanci shteterore”.etj. 
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COVID-19 ANTI CRISIS 
POLITICS FORT 
PROTECTING INDIVIDUALS 
AND HOUSEHOLD INCOMES

Prof. Dr. Adrian Civici
Mediterranean University of Albania
adriancivici@gmail.com

ABSTRACT

W hat policies and what “responses” did the 

in these countries. While, in the developed economies, there 

family support.
In developed economies, informal work is below 20% compared 

to total employment. Consequently, employment support 

of supportive policies was to help enterprises cope with the 
crisis, while direct assistance to families and individuals was 

economy, measures taken to support household incomes were 

basic needs of the population, especially basic food and public 
services.

KEYWORDS: 
COVID, degree of the informal economy, household incomes
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POLITIKAT ANTI KRIZË SË 
COVID-19 PËR TË MBROJTUR 
INDIVIDËT DHE TË 
ARDHURAT E FAMILJEVE

Prof. Dr. Adrian Civici
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
adriancivici@gmail.com

ABSTRAKT 

Ç
është “shkalla e ekonomisë informale” në këto vende. Ndërkohë 

direkt familjet nëpërmjet transfertave monetare. Në vendet me 

rezultuan si një kombinim i mbrojtjes së punës me mbështetjen 
direkte të familjeve.
Në ekonomitë e zhvilluara, puna informale është në nivelet më 

të mundësive të tyre buxhetore dhe shkallës së ekonomisë 

Objektivi kryesor i politikave mbështetëse ishte ndihma e 
sipërmarrjeve për përballimin e krizës, ndërkohë që ndihmat 
direkte për familjet dhe individët ishte dytësore. Në vendet e 

e marra për mbështetjen e të ardhurave të familjeve ishin të 

se mbulimit të nevojave bazë të popullsisë, sidomos ushqimeve 
dhe shërbimeve publike bazë.

FJALËT KYÇE: 
COVID, shkalla e ekonomisë informale, të ardhurat familjare
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EU IN FRONT 
OF COVID -19 
CHALLENGES

Dr. Ilir Aliaj
Mediterranean University of Albania
ilir.aliaj@umsh.edu.al

Dr. Violeta Aliaj

Dr. Mirala Tase

ABSTRACT

D ecember 19, 2019 was not an ordinary day, it will be 

the country. Almost a month later, sporadic cases started to 

authorities reports an increase in the number of persons infected. 
With a record velocity, EU countries start to take protective 

which was worst hit by the pandemic. Later on, all EU countries 

project.

mid-March it was in full speed to help member countries, such 
Italy and Spain, from this help also Western Balkan countries 

der Leyen, who in a speech in EU Parliament admitted as she 

all member states”

KEYWORDS: 
EU, Pandemic, integration, financial aid, Western Balkan
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EUROPA 
PËRBALLË 
COVID- 19

Dr. Ilir Aliaj
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ilir.aliaj@umsh.edu.al

Dr. Violeta Aliaj

Dr. Mirela Tase

ABSTRAKT

19 Dhjetori 2019 nuk ishte një ditë e zakonshme, do 

një virus i ri, i cili është shumë i rrezikshëm për njerëzit, është 

të shkurtit, autoritetet italiane raportojnë një rritje të numrit të 
personave të infektuar. 

 

thoshin se ky është momenti i së vërtetës, BE së shpejti do të 

të marrë ritmin dhe në mes të marsit ishte me shpejtësi të plotë 

“tronditje midis vendeve anëtare dhe kjo shkaktoi hap prapa në 
ndihmë të Italisë, por tani jemi përsëri dhe do të jemi krah për 

FJALË KYCE: 
BE, intergim europian, COVID -19, ndihma financiare, Ballkani 
Përendimore.
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COVID 19 – AN  
INSTIGATOR FOR DIGITAL 
TRANSFORMATION

Grigorina Boce
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
grigorina.boce@umsh.edu.al

ABSTRACT: 

C

concepts around Industry 4.0, the sheer size of the task, and 

The Industry 4.0 trend, also referred to as Industrial IoT or 

process would be dynamic, seamless and fully automated. 

of what was promised.

KEYWORDS: 
Industry 4.0, COVID-19, Intelligent factory solutions, Digital 
dividend, Manufacturing industry, Digital transformation.
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COVID 19 NJE 
NXITES PER 
TRANSFORMIMIN 
DIXHITAL

Grigorina Boce
Mediterranean University of Albania,
grigorina.boce@umsh.edu.al

ABSTRAKT:

C tashmë duhet ta dijë. Zinxhirët tradicionalë të furnizimit 
dhe ekosistemet prodhuese janë duke dështuar dhe ne 

që është plotësisht e mundësuar në mënyrë dixhitale. Virusi, si 

duhet të rezultojë në plane reale të veprimit, sesa në debate.

dërrmuese përreth Industrisë 4.0, madhësinë e plotë të detyrës 

rrezikojnë të bëhen të parëndësishme dhe jo konkurruese.Trendi 

si shpëtimtar për industrinë e prodhimit, veçanërisht në vendet 
me kosto më të lartë të punës.  Në fakt hyrja në në epokë të 

epokë e re zhvillimi bazohet kryesisht në burime të reja dhe në 

me makineritë e tjera mund të krijonte një linjë prodhimi vetë-
shëruese, të vetë-optimizuar. Dhe ndërsa kemi disa shembuj të 

FJALË KYÇE: 
Industria 4.0, COVID-19, zgjidhje inteligjente të fabrikës, 
dividenti dixhital, industria prodhuese, transformimi dixhital.
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POST-NORMAL 
ECONOMY: A RIGHT 
AND GLOBALIST 
REVOLUTION?

Dr. Florjan Bombaj
Mediterranean University of Albania
florjan.bombaj@umsh.edu.al

Dr. Valter Hoxha
Mediterranean University of Albania
valter.hoxha@umsh.edu.al

Dr. Majlinda Shehu
Mediterranean University of Albania
majlinda.shehu@umsh.edu.al

ABSTRACT :

T his article examines the impact of the Coronavirus 
crisis on the current evolutionary processes of 

discussed in this article is that in the conditions of a post-normal 

results elucidate the fact that the physical work, as it was known 

itself are discussed in this article.

KEYWORDS: 
De-globalization; Recession; France; Spain
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EKONOMIA POST-
NORMALE: DREJT NJË 
REVOLUCIONI DE-
GLOBALIST?

Dr. Florjan Bombaj
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
florjan.bombaj@umsh.edu.al

Dr. Valter Hoxha
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
valter.hoxha@umsh.edu.al

Dr. Majlinda Shehu
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
majlinda.shehu@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K në proceset evolutive aktuale të ekonomive Europiane, 

shumë sektorë. Hipoteza kryesore e diskutuar në këtë artikull 
është që në kushtet e një ekonomie post-normale sjellja e aktorëve 

ekonomikë do të ndryshojë në atë kah që mund të impaktojë 

dhënave sasiore dhe cilësore, rezultatet paraprake elucidojnë 

po tenton drejt ndryshimit të vlerës dhe drejt virtualizimit të 

FJALË KYÇE: 
De-globalizimi; Recesioni; Franca; Spanja
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CORONAVIRUS CRISIS, 
MONETARY POLICIES AND 
BANK SECTOR IN ALBANIA

Msc Elia Botka
Mediterranean University of Albania
elia.botka@umsh.edu.al

ABSTRACT

T crisis on the Albanian economy and the monetary 

the impact of the crisis. To this end, the analysis extends to a 

policies adopted by the Bank of Albania were then considered, 
policies centered mainly on the interest rate maneuver and the 

was quite low even before the crisis - and with a relatively weak 

towards the recession in which the Albanian economy has 
already entered.

KEYWORDS: 
coronavirus crisis, monetary policy, credit supply, credit demand, 
banking system.
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KRIZA E KORONAVIRUSIT 
POLITIKAT MONETARE 
DHE SEKTORI BANKAR NË 
SHQIPËRI

Msc Elia Botka, 
Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë
Email: elia.botka@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K të paprecedentë të koronavirusit në ekonominë 
shqiptare dhe politikat monetare të ndërmarra der 

më tani me synim zbutjen e impaktit të krizës.  Për këtë qëllim, 

një interval i mjaftueshmë për të evidentur ndryshimet në 

Nëpërmjet një situate krahasuese midis vëndeve të Ballkanit 
Perëndimor evidentohet shëndeti i ekonomisë shqiptare  lidhur 

me numrin e lartë të të vetpunsuarve  evidentohet si pika më 

lartë si pjesa më solide e sistemit. Në mënyrë më të hollësishme  

kërkesa e kredisë në këtë periudhë duke konkluduar se deri 
më tani politikat monetare kanë qënë minimale  - duke pasur 
parasysh  normën bazë  të interesit që ishte mjaft e ulët edhe  
përpara krizës - dhe me një efekt relativisht të dobët në ekonomi 
pa arritur të kontrastojnë tendencën drej recensionit në të cilin 
ka  hyrë tashmë ekonomia shqiptare.

FJALË KYÇE: 
kriza e koronavirusit, politikat monetare, oferta e kredisë, 
kërkesa e kredisë, sistemi bankar.
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BACK TO OUR ROOTS
MSc. Era Buçpapaj
Mediterranean Universityof Albania
era.bucpapaj@umsh.edu.al

ABSTRACT

T

a common denominator for the entire mankind. All in all, the 

be seen as the oldest creative process of humanity.

KEYWORDS: 
translation; globalization; technology; language; learning 
process; culture.

RIKTHIM NË RRËNJË
MSc. Era Buçpapaj
Universiteti Mesdhetar I Shqipërisë
era.bucpapaj@umsh.edu.al

ABSTRAKT

P njerëzore. Njeriu lind me aftësinë për të interpretuar dhe i 

në mënyrë të vahzdueshme si në kohë ashtu edhe në hapësirë, 

ku zhvillimi ekonomik, prosperiteti social, mirëqenia politike dhe 

shumë se kurrë me shpërthimin e pandemisë (Covid19). Në tërësi, 

të cilësohet si procesi krijues më i vjetër i njerëzimit.
FJALË KYÇE:

 përkthimi; globalizimi; teknologjia, gjuha, procesi i të nxënit; 
kultura; Covid19.
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COVID-19 “GREAT FORCE” 
AS A SCIENCE FOR NOT 
CONFIRMING A CONTRACT

Dr. Ardita Buna
Mediterranean University of Albania
ardita.buna@umsh.edu.al

Sonila Kamami
Universiteti Qiriazi, Tiranë

ABSTRACT:

C
And the costs incurred in these cases, and who will afford the 

Is it a force major all this corona Virus case and as consequence 

Keywords: Covid, contracts, 

COVID-19 “FORCË 
MADHORE”  SI SHKAK PËR 
MOSPËRMBUSHJEN E NJË 
KONTRATE

Dr. Ardita Buna
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ardita.buna@umsh.edu.al
Sonila Kamami
Universiteti Qiriazi, Tiranë

ABSTRAKT

C orona Virus ka shkaktuar vështirësi të mëdha per cdo 

kontrata të prishura dhe evente të anuluara në minutën e fundit. 

Fjalë kyçe: covid, kontratë, forcë madhore
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NEO-LIBERAL STATE AND 
SOCIAL JUSTICE DURING 
THE COV-19 PANDEMIC.  
THE ANALYSIS OF THE 
SOCIAL-ECONOMIC 
POLICIES UNDERTAKEN BY 
THE GREEK GOVERNMENT.

Dr. Emilio Çika 
Mediterranean University of Albania,
emilio.cika@umsh.edu.al

ABSTRACT

T carry out a critical analysis of the relationship between 
the so-called neo-liberal state and the level of social 

justice produced by it as well as to assess the impact of the crisis 
produced by the Cov-19 pandemic on neo-liberal state policies. 
Second, within this framework, the policies undertaken by the 

be analyzed.

and the economies of states are realistically threatened with 

political, economic and social life, in order to have a small state 
and consequently a reduced administration, that health systems 

within the framework of the European Union, was forced to 

KEYWORDS: 
State, neoliberalism, Greece, pandemic, crises, Cov-19.
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SHTETI NEO-LIBERAL 
DHE DREJTËSIA 
SOCIALE GJATË 
PANDEMISË SË COV-19. 
ANALIZA E POLITIKAVE EKONOMIKO-
SOCIALE TË NDËRMARRA NGA QEVERIA 
GREKE PËR PËRBALLJEN E PANDEMISË. 

Dr. Emilio Çika 
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
emilio.cika@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K y studim ka për qëllim kryesisht dy objektiva. Së pari, 
të kryej analizën kritike të marrëdhënies ndërmjet të 
ashtëquajturit shtet neo-liberal dhe nivelit të drejtësisë 

sociale të prodhuar prej tij si edhe të vlerësojë ndikimin e krizës 

liberal. Së dyti, brenda këtiij kuadri, do të analizohen politikat e 

e pandemisë.
Ndërkohë që bota vazhdon të vuaj humbjet në jetë njerëzish 

dhe ekonomitë e shteteve po kërcënohen realisht të përballen 
me mos përmbushjen e nevojave jetike, shëndetësore, sociale 

për qytetarët e tyre, lindin natyrshëm disa çështje të cilat nxjerrin 
në pah dobësitë e modelit mbizotërues ekonomiko social të 
shteteve. Është e qartë tashmë që perceptimet dominuese që 

jetë në marrëdhënie të zhdrejtë me zhvillimin, bien ndesh me 

shtetet duhet të përqafojnë.

krizën duke adresuar disa paketa ndihme ekonomike kundrejt 
bizneseve dhe individëve. Është e rëndësishme të dallohet se si 

liberale, e parë kjo edhe brenda kuadrit të Bashkimit Evropian, 
u detyrua që të ndërmerrte mjaft politika tradicionalisht të 

FJALË KYCE: 
Shteti, neo-liberalizëm, Greqia, pandemi, kriza, Cov-19.
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THE REPERCUSSIONS OF 
THE COVID-19 ON THE 
LABOUR MARKET    
AND THE NECESSARY MEASURES     
TO ADDRESS SOLUTION

PhD Julian Çollaku
Mediterranean University of Albania
julian.collaku@umsh.edu.al

ABSTRACT

T
virus, that of unemployment. While previous economic crises 

some of the countries most affected by Covid-19 and its effects 

In conclusion are addressed some of the active and passive 

scheme in temporary periods of economic and industrial crises, 

of the proposal of the end of the XX century on the permanent 

for personal, social life and protection of health. 

KEYWORDS: 
Covid-19; unemployment; labour market; social measures; short-
time work; active employment policies, vocational training.
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PASOJAT E KRIZËS COVID-19 
MBI TREGUN E PUNËS 
DHE MASAT EKONOMIKO-
SOCIALE TË NDËRMARRA 
PËR PËRBALLIMIN E SAJ

PhD Julian Çollaku
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
julian.collaku@umsh.edu.al

ABSTRAKT

K përballur komunitetin ndërkombëtar me një virus 
jo më pak shqetësues, atë të papunësisë. Ndërkohë që krizat 
ekonomike pararendëse i shtrinin efektet mbi papunësinë në 

të përshtatshme për përballimin e saj, ajo aktuale është duke 
shprehur një impakt të menjëhershëm dhe të fortë mbi sferën 
e marrëdhënieve të punës, duke eliminuar në një periudhë të 

Nëpërmjet raporteve, analizave, statistikave paraprake të 

synon të hedhë dritë mbi pasojat konkrete të krizës në rritjen e 

përballjen dhe zbutjen e efekteve që ky shock ekonomik po prodhon. 

short-time work në periudha të përkohshme krizash ekonomike 
dhe industriale, duke mundësuar efekte pozitive në punësim 

te rileximi i aktualizuar i propozimit të fund shek. XX mbi 

punësuarve të më shumë kohe për jetën personale, sociale dhe 

FJALË KYÇE: 
Covid-19; papunësi; tregu i punës; masa sociale; short-time 
work; politika aktive, formim profesional.



42 43BOOK OF ABSTRACTS
KONFERENCË SHKENCORE

KRIZA E
KORONAVIRUSIT

THE ROLE OF THE 
EUROPEAN UNION TO FACE 
THE PANDEMIC SITUATION 
OF THE COVID-19.

Msc. Brunilda Çoti
Mediterranean University of Albania. 
brunilda.coti@umsh.edu.al

ABSTRACT

T his paper aims to present the role of the European 
Union in face the pandemic situations of the COVID-19. 
The use of qualitative and quantitative method in this 

measures taken and the recovery plan, and how cooperative is 
the European Union with member states, to help them to face the 
pandemic situation successfully.

impacts of pandemic measures at the national and European 

COVID-19. The European Union has allocated nearly 474 million 

and medical systems to prevent the spread of Corona Virus and 

effects on the economies of the member states and save the lives 

elaborated on the basis of these questions.

KEYWORDS: 
European Union, COVID-19, Recovery Plan, Support, Prevention, 
Effects.
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ROLI I BASHKIMIT 
EUROPIAN NË PËRBALLIMIN 
E SITUATËS TË KRIJUAR 
NGA PANDEMIA  E VIRUSIT 
COVID-19 .

Msc. Brunilda Çoti
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
brunilda.coti@umsh.edu.al 

ABSTRAKT

K y punim ka si qëllim të paraqesë rolin e Bashkimit 

pandemia e virusit COVID-19. Përdorimi i metodës 
cilësore dhe sasiore në këtë punim krijon mundësinë e nxjerrjes 
në pah se cili ka qënë roli i BE-së në menaxhimin e situatës, 
efektshmërinë e masave të marra dhe planit të rimëkëmbjes, 
si dhe sa  bashkëpunues është Bashkimi Europian me shtetet 

mbështetjen e sistemeve kombëtare shëndetësore, mbrojtjen 
dhe shpëtimin e jetës, si dhe për të luftuar ndikimet socio-
ekonomike të pandemisë me masa në nivelin kombëtar dhe 

e vaksinës për virusin COVID-19. Bashkimi Europian ka alokuar 

përhapjen e koronavirusit dhe për të shpëtuar jetë. Por a 

me qëllim parandalimin e virusit, parandalimin e efekteve 

FJALË KYÇE: 
Bashkimi Europian, COVID-19, Plani i Rimëkëmbjes, Mbështetje, 
Parandalim, Efektet.
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ABSTRACT:

I n fact, “interest” is the third word out of ten most important 

reward and pleasure to each individual. 

assessment of pupils and students, in school-family relations 
and communications, in the cooperation of school staff with 

Analytical and synthetic.

reform.

only with their class, principals only with their school, school 
areas only with their area, states identify themselves only with 
their state.

Joint and complex studies, school-family-community 

KEYWORDS: 
post covid-19, strategy, vision, new perspective, change 
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ABSTRAKT

N bazë themelore dhe të rëndësishme në ndihmë të të 

shprehi, komunikim, shpërblim dhe kënaqësi tek çdo individ.
Çfarë njohurish dhe interpretimesh të veçanta do të zbatohen 

veprimtaritë e shkollës, në planin e brendshëm të shkollës, në 

nxënësve dhe studentëve, në marrëdhëniet dhe komunikimet 

Ndryshime dhe këndvështrime të reja në teoritë dhe 

dhe didaktike.

Metodologjia e përdorur: Analitike dhe sintetike.

stimulimi i mendimit të ri, marrja parasysh e riskut për 

mësuesit e njëjtësojnë vetëm me klasën e tyre, drejtorët vetëm 
me shkollën e tyre, zonat shkollore vetëm me zonën e tyre, 

Studime të përbashkëta dhe komplekse, bashkëpunim 
dhe bashkëveprim shkollë-familje-komunitet, mbështetje e 

sociale dhe komunikative.

FJALË KYÇE: 
Post koronavirusi, strategji, vizion, këndvështrim i ri, ndryshimi.
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ABSTRACT 

T he Covid-19 pandemic and the measures taken in 

The Albanian economy is expected to be more affected in the 

tourism sector, services and businesses. The analysis of the 

the economy. Albania, a country with a still underdeveloped 
economy, was hit hard by isolation due to this pandemic. The 

remain unresolved if they were in court due to the suspension of 

consequences in these areas. 

KEYWORDS: 
Pandemic, Covid -19, economics, legal aid, restrictive measures.
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ABSTRAKT

P
për levizjen, mbyllja e bizneseve etj, pritet të ulin aktivitetin 
ekonomik dhe juridik në mënyrë drastike dhe jo vetëm. 

në ekonominë e vendit tonë duke ulur kështu pritshmëritë në 
rritjen e të ardhurave të buxhetit të shtetit. Ekonomia shqiptare 

pritet të preket më shumë në sektorin e turizmit, në sektorin 
e shërbimeve dhe bizneset. Analiza e sektorëve mbi të cilat 

Shqipëria, një vend me një ekonomi ende të pazhvilluar, u 

të cilat lindën si rezultat i kësaj pandemie. Për të mbajtur në 

dhe menaxhim i mirë i tyre.

të Shqipërisë dhe do të trajtojë edhe pasojat e ardhura në këto 
fusha.

 
FJALË KYCE: 

Pandemi, Covid -19, ekonomia, ndihmë juridike, masa kufizuese.
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ABSTRACT:

T he economic crisis of this year, which was imposed 

curb the outbreak of the Corona virus pandemic, is in 

the monetary policy spectrum, is the so-called “Quantitative 

at risk of bankruptcy, such as those that traded securities of 
home ownership and other US real estate. Second, helicopter 

policy used in the United States in the 2008 crisis temporarily 
overcame the crisis and curbed the domino effect it would 

This policy has been used in part in Albania, in the case of the 
purchase by the Bank of Albania of the assets of the former Dajti 
Hotel, in Tirana. This essay will provide an analysis of these two 
alternative monetary policies in the US economy in 2008 and its 
effects today and in particular on whether this monetary policy 

effective in Albania or not and under what conditions they can 
be used based on the American experience.

KEYWORDS: 
economic crisis, covid, monetary policies
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ABSTRAKT

K
ekonomike boterore. Si e tille ajo ka marre nje vemendje te 

te cilet analizojne ne menyre kritike se cilat do te ishin disa 

me Helikopter”. E para si poltike monetare ka marre kete emer 

Amerikane Bern Bernake, i cili e perdori Banken Qendrore 
amerikane si nje rezervuar i aksioneve dhe letrave te tjera me 
vlere te komapanive amerikane me rrezik falimentimi, sic 

dhe pasurive te tjera te patundshme amerikane. E dyta, parate 

Shqiperine duke shpendare para per konsumatoret te cilet kane 
humbur vendet e punes per shkak te imponimit te restreksioneve 
te korones. Politika e Lehtesimit sasior e perdorur ne Amerke 
ne krizen e vtiti 2008, solli perkohesisht tejkalimine krizes 
dhe frenimin e efektit domino qe do te kishte mbi institucioent 

eshte perdorur pjeserisht edhe ne Shqiperi, ne rastin e blerjes 

Tirane. Ne kete ese do te behet nje analize e ketyre dy politikave 
alternative monetare ne ekonomine amerikane ne vitin 2008 
dhe efektet e saj ne ditet e sotme dhe ne vecanti ndalet nese 
kjo politike monetare e hedhjes se parave me “helicopter” apo 
lehtesimi sasior do te ishin efektive ne Shqiperi apo jo dhe ne 

amerikane.
 

FJALËT KYÇE: 
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ABSTRACT 

E xceptional situations can be overcomed by means 
and policies that require the commitment of all actors. 
The current crisis of public and economic health is 

characterized by the diversity both of real and expected-to-come 

style, very similar economic means and instruments have been 

remains the support of businesses and economic activity as a 
whole. 

This paper provides an overview of the means and tools 

individuals, from a macroeconomic and microeconomic 
perspective. Beyond the descriptive part, the main purpose of the 

situations that Albanian companies may encounter in the 

business sustainability.
The paper points out some sets of means intended to 

improve the current and future situation of SMEs. While 

are recommended to become an important part of the business 

KEYWORDS: 
company’s resilience, work forces, unemployment, financial 
instruments, structural policies, international organizations. 
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ABSTRAKT 

S ituatat e jashtëzakonshme kapërcehen me mjete dhe 

atyre që mund të shkaktojë në vazhdim. Në nivel mbarëbotëror, 

për zbutjen e pasojave. Pavarësisht ndryshimeve në madhësinë 
e vendeve dhe në mënyrën e qeverisjes së tyre, pavarësisht 
natyrës së kompanive dhe stilit të menaxhimit të tyre, prej 
disa muajve po vihen në veprim modele, masa e instrumenta 

aktivitetin ekonomik në tërësi. 

individëve në këndvështrimin makro dhe mikroekonomik. 
Përtej pjesës përshkruese, qëllimi kryesor i punimit është të 

me të cilat mund të ndeshen edhe në të ardhmen kompanitë 

të përvojave ekzistuese me analizën e aplikueshmërisë së 
masave në biznesin shqiptar. Gjetjet mbështeten në shqyrtimin 

Punimi ve në dukje disa blloqe masash në funksion të 
përmirësimit të situatës aktuale dhe të ardhshme të SME-ve. 

lehtësuese kontribuojnë kryesisht në mbështetjen e kompanive 

FJALE KYÇE: 
qëndrueshmëria e ndërmarrjeve, forcat e punës, papunësia, 
instrumentat financiarë, politika strukturore, organizata 
ndërkombëtare. 
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ABSTRACT

A because the crisis has unfolded with extreme 

Albania the number of cases is only 1263 people,of which 34 
people have died,so the dimensions cannot be compared to 

cause the economic consequences to extend all over the world.

KEYWORDS: 
covid-19,supply chains,demand,monetary policy,fiscal stimulus.

KRIZA CORONAVIRUS, 
EFEKTET E TIJ N EC 
EKONOMI

Dr p Florenca Gjorduni
Universiteti “Aldo Moro”, Bari Itali
florenca.gjorduni@uniba.it

ABSTRAKT

D uke vlerësuar ndikimin ekonomik të pandemisë 
Covid-19 është thelbësore për politikë-bërësit, por 

persona kanë vdekur, kështu që dimensionet nuk mund të jenë 

FJALË KYÇE: 
covid-19, zinxhirët e furnizimit, kërkesa, politika monetare, 
stimulimi fiskal.
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ABSTRACT:

T he aim of the study is to analyze the importance of 
traditional and online media in the conditions of the 

online media played in the conditions when humanity had to 

Covid 19, traditional and online media helped to convey the 

relationship between the media and many areas of human life 
will be conducted.

We were forced to live in physical distance, as the only way 
to avoid the spread of Covid-19. In such cases, the information 

put at the service of humanity in order to continue the chain of 
social interaction. The primary implications of the media are 
those of human relations in everyday life, economics, politics, 

KEYWORDS: 
communication, media, behavior, physical distance, 
socialization, interaction.
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ABSTRAKT

S tudimi ka si qëllim të analizojë rëndësinë e mediave 
tradicionale dhe onlinë në kushtet e pandemisë në 
Shqipëri. Ai konsiston në shqyrtimin e mbështetjes që 

dhe online në kushtet kur njerëzimit iu desh të ruajë distancimin 

Gjatë përhapjes së pandemisë, Covid-19, përjetuam një 

i cili është mësuar të bëjë jetë sociale, duke shijuar çdo mundësi 

19, mediat tradicionale dhe online ndihmuan në përcjelljen 
e mesazhit duke ruajtur ndërlidhjen njerëzore si dhe duke 

një analizë shqyrtuese e lidhjes së medias me shumë fusha të 
jetës njerëzore. 

vetmi mjet ndërlidhës i qarkut të socializimit. Mediat u vunë 
në shërbim të njerëzimit, në mënyrë që të vazhdohej zinxhiri i 
ndërveprimit social. Implikimet parësore të mediave janë ato 
të marrëdhënieve njerëzore në jetën e përditshme, ekonomisë, 

FJALË KYÇE:  
komunikim, media, sjellje, distancim fizik, socializim, ndërveprim. 
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ABSTRACT:

R ecently, what we have heard most often is the word 

we continued to be close to each other virtually. We were so 

KEYWORDS: 
Social media, social digitalisation, social distancing, covid-19, 
digital transformation.



70 71BOOK OF ABSTRACTS
KONFERENCË SHKENCORE

KRIZA E
KORONAVIRUSIT

IMPAKTI I MEDIAS SOCIALE 
NE TRANSFORMIMIN 
DIXHITAL PERGJATE 
COVID-19

MSc Eneida Hoxha
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
eneida.hoxha@umsh.edu.al

MSc Ajkuna Mujo
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ajkuna.mujo@umsh.edu.al

ABSTRAKT 

K në emër të distancimit social. Por a patëm distancim 

apo shoqërore nuk humbëm asnjë. Ne ishim aq pranë njëri-
tjetrit në momentet më të vështira në internet. Edhe momentet 
e lumtura nuk i humbëm, ne festuam ditëlindje, dasma, festa të 

situatës tërësisht me një dixhitalizim të menjëhershëm të çdo 

aspekti të jetës. Media Sociale është duke u bërë shpejt një pjesë 

sociale është bërë pjesë e asaj që jemi dhe si jetojmë sidomos 

FJALË KYÇE: 
Media sociale, dixhitalizimi social, distancimi shoqëror, covid-19, 
transformimi dixhital. 
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ABSTRACT: 

I whole world to its knees, it is important that the coordination 
institutions in Europe and beyond are activated to help the 

support they can provide for health care and then for the recovery 
of economies. The European Union and its other institutions are 

the pandemics. The purpose of this paper is to analyze the role of 

EU will face, especially in the post-pandemic period. The crisis 

system, and the scale of the effects of pandemic can cause a 
reassessment of the role of the state in relation to the market in 
Europe. After this period there may be a new balance between 

The work of EU institutions has focused on 3 main dimensions 

KEYWORDS: 
Pandemic, COVID-19, European Union, Economy, Health
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ABSTRAKT 

N
radhë të parë në kuadëer të suportit që mund të ofrojnë për 
shërbimin shëndetësor dhe më pas edhe për rimëkëmbjën 
e ekonomive. Bashkimi Europian dhe Institucionet e tjera të 
tij po bëjnë përpjekje maksimale për të minimizuar impaktin 

socio-ekonomik të pandëmisë. Qëllimi i këtij punimi është të 

me të cilën BE do përballet sidomos në periudhën paspandemi. 
Periudha e krizës ka shfaqur dobësitë e sistemit ekonomik 
aktual dhe shkalla e efekteve të pandemisë mund të shkaktojë 

Pas kësaj periudhe mund të ketë një ekuilibër të ri midis shtetit 

po ofrojnë lehtësim të barrës tatimore, mbështëtje për personat 

Puna e insitucioneve të BE është përqëndruar në 3 dimensione 

dhe dezinformimi. Edhe pse ndikimi i pandemisë po ndjek një 

përshtatet vazhdimisht me ndryshimet që po ndodhin në botë. 

FJALE KYCE: 
Pandemi, COVID-19, Bashkimi Europian, Ekonomia, Shëndeti
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ABSTRACT

T he paper aim is to identify the role of social movements, 
in time pandemic. The focus on this paper are social 
movements and their effect on implication on the 

The relationship between the concepts will be analyzed 
based on the relative openness or closure of the institutionalized 
political system.

like in the USA and social movements scholars such as Donatela 

space etc. The second part will examine social movements in the 

in USA

KEY WORDS: 
Pandemic, Social movements, Democracy, Decision-making, USA
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ABSTRAKT

Q janë lëvizjet sociale dhe roli i tyre në procesin e 
vendimmarrjes në kohë pandemie.

Marrëdhenia mes koncepteve do të analizohet duke u bazuar 
në hapjen ose mbylljen e institucionalizmit të sistemit politik.

Bazuar në analizën e lëvizjeve sociale në kohë pandemie, si në 
SHBA si dhe studimet e autorëve të lëvizjeve sociale si Donatela 

eksperiencat e më hershme.
Për arsye studimore, diskutimi në këtë punim do të 

fokusin në lëvizjet sociale, vendimmarrjen, hapsirën publike etj. 

FJALË KYÇE: 
Pandemi, Lëvizje sociale, Demokraci, Vendimmarrje, ShBA. 
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ABSTRACT

T
crisis since 1929, ëhen the ëorld experienced ëhat is called the 
“Great Depression”. Most economic sectors ëere paralyzed. The 
economy faced a “shock” both in terms of supply and demand. 
The pandemic problem is not over yet. To cope ëith the crisis and 

crisis, our hypothesis is that applied macroeconomic policies 

results for these three countries shoë that these applied policies 

KEYWORDS: 
Economic crisis; Covida-19; Macroeconomic policy; Canada; 
Japan; South Korea
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ABSTRAKT 

P
më e madhe që prej vitit 1929 apo e ashtuquajtur “Depresionit i 
Madh”. Shumica e sektorëve ekonomikë u paralizuan. Ekonomia 

ana e kërkesës. Problemi i pandemisë ende nuk ka përfunduar. 
Për të përballuar krizën dhe ristartuar ekonominë, vendet e 
prekura kanë aplikuar një sërë politikash makroekonomike të 
cilat bazohen mbi teoritë e mendimit ekonomik kejnesian apo 

është se politikat e aplikuara makroekonomike kanë impakt 

ne kemi marr në studim paketat makroekonomike të zbatuara 

mundur të frenojnë rënien ekonomike por jo të japin një impkat 
real në rritjen e saj. Ne rekomandojmë një politikë ekspansioniste 

FJALË KYÇE: 
Kriza ekonomike; Covid-19; Politika makroekonomike; Kanada; 
Japoni; Koreja e Jugut
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 ABSTRAKT:

I Information Security. Especially the one related to hospital 
systems which almost does not exist in our country. It is a very 
sensitive area with vital consequences, and as a result the issue 

Nowadays, cyber attacks happen every day for various 

junior hacker to test his abilities, but they may also be due to the 

various cyber attacks.
Despite all the measures that can be taken, in essence, as 

in any institution where cybersecurity or Information System 

contact with the equipment or who have access to the statistical 
database.

They can be over the patient personal data, hospital statistical 
database, over equipment, even over the online communications 
between medical staff or doctor - patient, etc.

This paper is focused over the importance of hospital 

database.

KEY WORD: 
Cybersecurity, “Medicinal cybersecurity”, Hospital  Equipment, 
Privacy, etc.
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ABSTRACT :

C OVID-19, an unpredictable and unexpected event, 
became the headline of our daily routine, for several 

same time we are tormented by the famous question “Has this 

all this remains within the framework of a forecasts as it is very 

has had on the economy of every affected country, where within 

most of all increase the insecurity of life. 
This paper aims to analyze the impact of COVID-19 on the 

Albanian economy, based mainly on the perspective of the 

KEYWORDS: 
Covid 19, business, the future
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ABSTRAKT

C
normalitetit, në të njëjtën kohë na mundon ajo pyetja e famshme 
“A ka ikur vërtet ky virus vdekjeprurës apo do të përshtatemi të 

Nëse në momentin e parë të shfaqjes së këtij virusi, 

të dytë shqetësimi më I madh ishte mbi efektin dhe pasojat që 
do të sillte prania e tij në ekonominë e shtetit respektiv dhe në 

që do të pasohet pas COVID-19, do të jetë shumë e ndjeshme 

pasi është shumë e vështirë të parashikojmë me objetkivitet të 
plotë mbi të ardhmen ekonomike.

shkaktoi kjo pandemi në ekonominë e cdo vendi të prekur ku 
brenda një kohe shumë të shkurtër arriti të shkaktojë mijëra të 
vdekur, të cënojë rëndë sektorin privat, të rrisë papunësinë, dhe 

ekonominë e Shqipërisë, bazuar kryesisht në këndvështrimin 

qeveria dhe prithmëritë e tyre tek bizneset dhe një fokus tek 

bëjmë biznes. Në fund, do të nxjerrë konkluzione mbi masat dhe 
reformat vijuese që mund të ndërmarrë qeveria për rimëkëmbjen 

FJALËTKYCE: 
Covid 19, biznesi, e ardhmja
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ABSTRACT

C The impact of Covid19 pandemic on the world 
economy was more than obvious. The lockdown measures 

the spread of the virus, especially in Italy, where the weekly 

restriction measures, on the other we should also have a look at 

sharp decline in demand and consumption which was not only 
in Italy but all over the world. The impact it had on the economy 

a decrease in the value produced by enterprises, or in other 

2020).

may have different answers but none can be accurate as these 
forecasts are actually uncertain.

maintain the production system and sustain demand, so as to 

system.

KEYWORDS: 
Covid-19, Coronavirus, pandemic, financial crisis, global 
recession, monetary policy, fiscal policy, liquidity provision.
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ABSTRAKT

P përmasa potenciale jetike dhe mbijetese ekonomike. 
Ndikimi i pandemisë Covid19 në ekonominë botërore 

infeksioneve dhe dëshmuan të ishin efektive në kontrollimin e 
përhapjes së virusit, veçanërisht në Itali, ku tendenca javore e 

të vazhdueshme.

kërkesës dhe konsumit e cila nuk ishte vetëm në Itali, por në të 

“Pyetja kryesore nuk është nëse, por sesi shteti duhet ta vendos 

përballej me një rritje të konsiderueshme të borxhit publik.

të ndryshme por asnjëra mund të mos jetë e saktë pasi këto 

ruajtjes së sistemit të prodhimit dhe mbështetjes së kërkesës, në 
mënyrë që të mos lihen pjesë të tëra të popullatës pa të ardhura. 

FJALËT KYÇE: 
Covid-19, Coronavirus, pandemi, kriza financiare, reçension 
global, politika monetare, politika fiskale.
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ABSTRACT:

“D our problems. Lucy Sinclair is the director 
of EMEA (Europe, the Middle East and Africa), a team of 

behavior, human relationships with self and family, interests 
and even entertainment and on-line relaxation. The narrow 

already coexist with this kind of instrumentality. This kind of 

the all-time historical vertical and in the horizontal extension 
of the time in which it is lived. Creativity, entrepreneurship, 

Cohan and recommendations on how to be successful in your 

and the role of ethnicity. The experience of the Scandinavian 

days of isolation from pandemic.

KEYWORDS: 
Digital transformation, digital culture as lifestyle, millennial 
entrepreneurs, startup, global challenges, Polish model for new 
generations, migration, brain drain, brain gain digital.
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ABSTRAKT 

“D
tona. Lusi Sinkler (Lucy Sinclair) është drejtoreshë e EMEA-s 
(Europe, the Middle East and Africa), e ekipit të njohjeve në 

raportet e njeriut me veten dhe familjen, interesat e deri te 

jetese për cilindo. Ndoshta edhe liria dhe të drejtat njerëzore 

lloj kulture është prirja e botës në ndryshim. Jashtë kulturës 
dhe marrëdhënieve dixhitale as jetohet, as investohet dhe as 

të cilat përballen kompanitë në epokën dixhitale. Mendimi dhe 
instrumenti janë një binom universal si në vertikalen historike 

rekomandimet se si mund të jesh i suksesshëm në startup-

Ndryshimet klimatike dhe lidershipi i ri.

FJALË KYÇE:
 Transformimi digjital, kultura digjitale si mënyrë jetese, 
sipërmarësit e mijëvjeçarit, startup, sfidat globale, modeli polak 
për gjenerata e reja, migracioni, brain drain, brain gain digital. 
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ABSTRACT

T expands into psychosocial dimensions with diverse 

policies. The study focuses in the interviews with elder people in 

KEYWORDS: 
pandemic, psychological condition, elderly

TË MOSHUARIT NË 
MES TË PANDEMISË: 
RASTI I SHTËPISË SË TË 
MOSHUARVE TË KAVAJËS.

PhD Ilda Kashami
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
ilda.kashami@umsh.edu.al
 

ABSTRAKT

P
ndryshme shoqërore. Grupi më i ndjeshëm në këtë rast kanë qenë 
të moshuarit dhe veçanërisht ata që strehohen në shtëpi pritjeje. 

Studimi përqendrohet në intervistat me njerëz të moshuar në 

FJALË KYÇE: 
Pandemia, gjendje psikologjike, të moshuarit
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ABSTRACT

H from the traumas that associate human development, 

forces states to take special measures. The reaction of states to 
coronavirus has consisted of restrictive measures, which are 

cases, but necessary and proportionate ones.

The Covid-19 pandemic also caused collapse in developed 
countries, with advanced health systems. It is still too early to 

this pandemic. Experience and lessons learned should serve 

and respect of professional communities.

KEY WORDS: 
human security, human rights, pandemic situation.
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ABSTRAKT

S
e hendekut midis qytetarit dhe shtetit. Në aspektin e të drejtave të 

ajo shtrihet edhe ndaj rreziqeve, kërcënimeve dhe ndryshimeve 

drejtat e njeriut.
Në kohën e një pandemie, detyra për të mbrojtur jetën i detyron 

bien ndesh me të drejtat e njeriut. E Drejta Ndërkombëtare për të 

kombëtare, por të nevojshme dhe proporcionale.

të kushteve të këqia të jetesës. Institucionet shtetërore kanë 

Injorimi, ose refuzimi i këtij shërbimi, qoftë edhe ndaj një 

kombëtare.
Pandemia e Covid-19 shkaktoi kolaps edhe në vende të 

zhvilluara, me sistem shëndetësor të përparuar. Është ende 
shpejt të bëhen analiza, studime dhe vlerësime përfundimtare 
lidhur me këtë pandemi. Përvoja dhe mësimet e nxjerra duhet 
të shërbejnë që një situatë e tillë në të ardhmen të jetë sa më 

vlerësimi dhe respektimi i komuniteteve të profesionistëve.   

FJALË KYÇE: 
siguria njerëzore, të drejtat e njeriut, situatë pandemie.
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ABSTRACT 

T he coronavirus pandemic is yet another case that 
demonstrates the limits of international collaboration 

decades of impasse. We need to build an institutional path that 

for accountability and transparency. There is, however, a 

coherence is called for and who it seeks to serve. This paper 
shall descriptively delve into the need for Global Governance in 

KEYWORDS: 
Pandemic, Coronavirus, Global Parliament, Global Governonce, 
UN, International Cooperation, Modern Diplomacy.
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ABSTRAKT

P andemia e koronavirusit është një tjetër rast që 

mbështetet në bashkëpunim vullnetar. Një rimendim a rishikim 

më shumë është një motor efektiv për ndryshime politike që 

praktik brenda sferës politiko-ekonomike në kontekstin e 

qëllimi përfundimtar i një koherence të tillë dhe kujt kërkon 

nevojën për Qeverisje Globale në botën e sotme, ndërsa numëron 

FJALË KYÇE: 
Pandemi, Koronavirusi, Parlament Global, Qeverisje Globale, 
OKB, Bashkëpunim Ndërkombëtar, Diplomaci Moderne.
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ABSTRACT

T over the situation created by COVID-19 will have on 
nationalism are expected to occupy an important place 

trend based on a tendency that exists in studies on nationalism 
to treat this phenomenon as closely related to periods of crisis, 

The approach of banal nationalism on the other hand does 
not treat nationalism as an exclusivity of periods of crisis but 
as an endemic situation of modern societies. Nationalism is 
so present in daily routines and practices that in most cases it 

a world of nations. This is also the main reason why in times of 

crisis, the transition from supranational policies to nationalist 
politics or the transition from a discourse of international 

The aim of this paper is to analyze some discursive practices 

KEYWORDS: 
nationalism, discourse analysis, pandemic, banal nationalism
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ABSTRAKT

E fektet që politikat qeveritare të ndërmarra anë e mbanë 

do të kenë mbi nacionalizmin pritet të  zënë një vend të 
rëndësishëm në studimet sociale në muajt dhe vitet e ardhshme. 

në studimet mbi nacionalizmin për ta trajtuar këtë fenomen si 

politike, sociale apo shëndetësore.  Në një pamje të parë duket 

trajton nacionalizmin si një eskluzivitet të periudhave të krizave 
por si një situatë endemike të shoqërive moderne. Nacionalizmi 
është kaq prezent në rutinat dhe praktikat e përditshme sa në 

më të shumtin e rasteve kalon pa u vënë re.  Mund të themi 
se nacionalizmi ndërton praktikat dhe rutinat e përditshme 

periudha krizash kalimi politika me karakter mbikombëtar në 

ndërkombëtar në një diskurs nacionalist  ndodh me lehtësinë 

Qëllimi i këtij punimi është të analizojë disa praktika 

FJALË KYCE: 
nacionalizëm, analizë diskursi, pandemi, nacionalizmi banal
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ABSTRACT

F
activities and in the manner and channels of its performance. It 
was precisely tourism and the international transport industry 
that have pulled Europe and the world out of the crisis in the last 

Also, the impacts of tourism on the economy and social effects 
have become one of the priority sectors for the Government 

The purpose of this study is to analyze the tourism and transport 

social effects, Albanian enterprises, the role of the Government 

effective use of the potential that Albania possesses.  As one of 

and market orientation towards domestic tourism, which will 
unblock economic stalemate and improve the situation in the 

KEYWORDS: 
tourism, transportation, employment, free movement
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ABSTRAKT

S nuk kanë kaluar as superfuqitë e rruzullit më parë. 
Duke parë situatën aktuale dhe parashikimet për ekonominë 

të përditshme, ashtu edhe në mënyrën dhe kanalet e kryerjes 

botën tetë vitet e fundit duke kontribuar konsiderueshëm në 

të Shqipërisë si burimi kryesor i injektimit të valutës në vend që 
prevalon mbi investimet e huaja. Qëllimi i këtij studimi është të 
analizohet sektori i turizmit dhe transportit në tërësi, barrierat më 
të mëdha me efekte ekonomiko-sociale, sipërmarrjet shqiptare, 
roli dhe politikat e Qeverisë në promovimin dhe ofrimin e 
modaliteteve lehtësuese për shfrytëzimin me sa më efektivitet të 

komponentët më të rëndësishëm të zhvillimit të qëndrueshëm të 
vendit është vital ristrukturimi i turizmit, ndërveprimi rajonal si 

FJALË KYÇE: 
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ABSTRACT

C ovid-19 severely affected the population. States to 
protect the population took measures with drastic 

of the world, economic activity is almost completely frozen. The 
consequences of pandemics on the population, the number of 

market economy, and the countries with mixed economies such 

system, as opposed to market economy systems. The states 

of population isolation and the cessation of business activity, 

Central Banks of these countries. The question is, what role 

Conclusion. Countries with a mixed system relied mainly on 

implemented by Central Banks in support of these policies. 

hand, they stimulated the demand for consumption of the people, 

that mixed economies have more successfully met the demand-

have been applied in the study.

KEYWORDS: 
monetary policy, fiscal policy, interest rates, loans, support 
salaries, taxes, economic growth, inflation, unemployment, etc.
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ABSTRAKT

C mbrojtur popullsinë morën masa me pasoja drastike 

mëdha të botës, aktiviteti ekonomik thuajse kaloj tërësisht në  

ishin të ndryshme në vende të ndryshme. Dallim të madh kishte 

vendeve. Çfarë roli luajtën Bankat Qëndrore në përballimin e 

Bankat Qëndrore në mbështetje të këtyre politikave. Vendet 

kërkesën për konsum të popullit, dhe në krahun tjetër stimuluan 
biznesin me kesh. Duke parë se ekonomitë mikse e përballuan  

metodat statistikore, të krahasimit, përshkrimit etj.
 

FJALË KYÇE: 
politika monetare, politika fiskale, norma interesi, kredi, paga 
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ABSTRACT 

T he situation, created by the rapid spread of the 
coronavirus, had spread its effects all over the world. 

improved in the last quarter. Despite this fact, experts considered 

the automotive, machinery, electrical and industrial industries. 
The crisis caused by the spread of pandemic made the situation 

state.
Germany, as one of the most developed economies in Europe, 

took measures to stabilize the economy and recover as soon as 

isolation period and thereafter.

KEYWORDS: 
coronavirus, economic crisis, fiscal policies, sectoral measures, 
regional measures, closure and isolation policies, opening 
policies
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ABSTRAKT

S Prej vitesh Gjermania ka qënë një ndër ekonomitë 
më të qëndrueshme në botë dhe një ndër avantazhet më të mëdha 

vitit të fundit të mbyllur 2019, ritmi i rritjes ekonomike ka pësuar 
një rënie të lehtë, e cila deri diku është tejkaluar, në tremujorin e 
fundit të vitit të shkuar. Pavarësisht këtij fakti, është konsideruar 

kanë qënë ajo e automobilëve, makinerive, elektroindustria 

e pandemisë e bëri edhe më të vështirë situatën dhe kërkont 

Europë mori masa në kuadrin e stabilizimit të ekonomisë dhe 

periudhës së izolimit dhe më pas. 

FJALËT KYÇE: 
coronavirus, krizë ekonomike, politika fiskale, masa sektoriale, 
masa rajonale, politika të mbylljes dhe izolimit, politika të hapjes
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ABSTRACT

T he COVID-19 pandemic represents an extraordinary 

institutions and policymakers. The paper outlines 

social relation. This abnormal situation has an impact on us 

level around six interrelated dialectical domains, namely (1) 

fear of eco-system. These domains represent the neuronal, 

confrontation with the death and connected existential fears is 
at the same time the threat and the value of this time. There are 

resources, such as defense mechanism and mindfulness 
practice have shown to mediate the individual reaction to such 

KEY WORDS: 
COVID-19, coronavirus, existential fear, integrated neuro-
psycho-ecological model 
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ABSTRAKT

P kujdesit shoqëror dhe shëndetësor dhe politikëbërësit. 

njerëzve të tjerë, dhe (iii) humbjes së marrëdhënies shoqërore. 

janë të lidhura në thelb me të tjerët dhe botën, duke çuar në 

ndjenjave tona themelore emocionale, siç është rasti i frikës. 

fusha përfaqësojnë veçoritë neuronale, trupore, ndërnjerëzore, 
njohëse dhe të sjelljes së frikës. Në ditët e sotme leximi i jetës 
mbi bazën e përballimeve të përditshme me vdekjen dhe frikën 
ekzistenciale të lidhur është në të njëjtën kohë kërcënimi dhe vlera 
e kësaj kohe. Janë mënyra të propozuara për adresimin e këtyre 
frikërave dhe minimizimin e ndikimit të tyre duke përmirësuar 
vlerësimin e sistemit nervor, trupit, forcimin e atashimit te 

shpërthimi i vazhdueshëm i pandemisë COVID-19.

FJALË KYÇE: 
COVID-19, koronavirus, frika ekzistenciale, modeli i integruar 
neuro-psiko-ekologjik.
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ABSTRACT

T

KEYWORDS: 

he paper focuses on evaluating the rate of use of 
digital products in many sectors of the economy and 
the dynamics of their growth as a result of the pandem-
ic. It tries to predict the progress of both trends and 

effects which will have even after the pandemic period. This study 
argues and analyzes the elements and permanent indicators of the 
use of digital products in the global economy and especially in 
Albania. 

Basically, the paper aims to analyze the factors that influence the 

widespread of the use of digital products, starting from: the level 
of trust in the digital market, the level of knowledge necessary for 
the effective use of its products, the evolution of the actors' 
relationship of the digital market, such as products, consumers 
and businesses, etc. The authors analyze the enduring metamor-
phoses of the digital marketplace that emerged with the outbreak 
of the pandemic in process.

In terms of methodology, the paper scrutinizes the basis of a 
detailed observation of the market, especially analysis that 
includes logical deductions and inductions. Through out this 
paper there are specific illustrations of the phenomena ,and above 
all, in the analysis of the impact factors that innovation and digiti-
zation have had in the world and the Albanian economy.

"Digital Market", "Digital Economy", "Digital Tools", "Internet", 
"Digital Level Indicators", "Models of Economic Development", etc.
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ABSTRAKT

P

FJALË KYÇE: 

NDIKIMI I PANDEMISË NË 
PROCESIN E DIGJITALIZIMIT 
TË EKONOMISË NË TREGUN 
SHQIPTAR

unimi fokusohet në vleresimin e shkallën se përdorimit 
të produkteve digjitale në shumë fusha të ekonomisë 
dhe dinamikën e rritjes së tyre si rezultat i pandemise. 
Ai mundohet te parashikoje ecurine e kesaj tendenca 

dhe efektet qe do te kene edhe pas pandemisë. Duke analizuar 
elementët dhe treguesit e përhershëm të përdorimit të produkteve 
digjitale në ekonominë globale dhe veçanërisht në Shqipëri, ky 
studim argumenton faktin se ka më shumë gjasa të ndodhë në 
përmasa të mëdha një digjitalizim golopant edhe pas pandemisë. 
Pra procesi i filluara para pandemisë do të vazhdoje edhe pas saj. 
Ai është një proces i pakthyeshëm.

Në thelb, punimi synon të analizojë faktorët, të cilët ndikojnë në 
përhapjen e përdorimit të produkteve digjitale, duke u nisur nga: 
niveli i besimit në tregun dixhital, niveli i njohurive të nevojshme 
për përdorimin efektiv të produkteve të tij, evolucioni i raportit të 
aktorëve të tregut dixhital, si produktet, konsumatorët dhe bizneset, 
etj. Në këtë menu, autorët analizojnë metamorfozat e qëndrueshme 
të tregut dixhital, të cilat u shfaqën me shpërthimin e pandemisë 
dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Analiza e këtyre faktorëve 
kryhet duke identifikuar shkaqet ekonomike, detyrimet ligjore, 
politikat e punësimit të qeverisë dhe risitë procedurale të funksion-
imit të mekanizmit shtetëror dhe biznesit privat.

Në aspektin metodologjik, punimi është ndërtuar mbi bazën e një 
vezhgimi te hollesishem te tregut, ne nje analize që përfshin deduk-
sione dhe induksione logjike, shembuj realë të dukurive dhe mbi të 
gjitha, ne analizën e faktorëve të ndikimit që inovacioni dhe digjii-
talizimit kanë pasur në botë dhe ekonomia shqiptare.

 “Tregu digjital”, “Ekonomia Digjitale”,  “Mjetet Digjitale”, “Internet”, 
“Tregues te nivelit digjital”, “Modele te zhvillimit ekonomik” etj.
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ABSTRACT 

U ncertainty due to the current economic crisis is very 

of the economy and the disparity of certain markets within a 
country. 

This study aims to analyze and compare the assessment 

within the economy. The relationship between public health 
and recent economic development has affected the ways and 
capacities deployed by various sectors in different countries for 

equilibrium in the labor market and promotion of entrepreneurial 
activity.

The paper provides a particular attention to the comparison 
of the current economic crisis with that of 2007-2009 that started 
in the US and spread all over the world, as well as with that of 
2011 as a result of public debts. This comparison helps to analyze 
the common elements, differences, expected consequences and 
risks for the future, which may come from some of the policies 

is no doubt the economic policies, scenarios and expected 

future surveys.

KEYWORDS: 
shock of demand and supply, private and public debt, economic 
restructuring, monetary policy, social equality.
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ABSTRAKT

P
ekonomike të politikave të caktuara, nevoja e ristrukturimit 
të sektorëve të vecantë të ekonomisë dhe shkalla e prishjes së 

cilat sektorë të ndryshëm ekonomikë në vende të ndryshme, po 

faktorët ekonomikë që ndikuan në këto procese dhe duke u 
ndalur tek roli i politikave në stimulimin e kërkesës, format e 

sipërmarrës.
Një vend të vecantë në këtë punim ze krahasimi i krizës 

elementët e përbashkët, dallimet, pasojat e pritshme dhe risqet 

kundër pasojave të pandemisë. 
Trajtimi i këtyre cështjeve bëhet në kontekst botëror. Por pa 

dyshim politikat ekonomike, skenarët dhe pasojat e pritshme 

faktori kryesor nxitës për realizimin e studimit, i cili mbyllet me 
shqyrtimin e disa skenarëve kryesorë të kapërcimit të krizës 
së pandemisë. Analizohen mundësitë e realizimit dhe efektet 

FJALE KYC:  
Shock–u i kërkesës dhe ofertës, borxhi privat dhe publik, 
ristrukturimi i ekonomisë, politikat monetare, barazia sociale.
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ABSTRACT

T yet unparalleled, stalemate, which represents the 
fundamental contradiction that has accompanied its 

nearly 70-years history. In other words, this interstatual liberal 
master-plan has been developed in two different directions, 

in the last 30 years two similar trajectories have been marked, 
which today face the very risk of a collision.

precisely where, in the early 1990s, communitarianism was 

toward a more consolidated European Union.

(the forefathers of what later became the EU). As the Will of 

that EU economy is not as community-oriented as it used to be; 

KEYWORDS: 
EU, crisis, COVID
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ABSTRAKT:

B kontradiktën themelore që e ka shoqëruar ecurinë e tij 

katërçipërisht të kundërta njëra me tjetrën, por që në 30 vitet 

Ekonomik Evropian (siç quhej zyrtarisht) mund të përparonte 

Duket se drejtimi që po ndjekin zhvillimet aktuale shkon në 
kundërshtim të plotë me frymën liberale të funksionalistëve,. 

mbisundon vektori ndërshtetëror.

FJALËT KYÇE: 
BE, krizë, COVID
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ABSTRACT 

T
analysis and recommendations for solutions by specialists of 

analysis. However, there is little said about the need to prepare 

performance activity in remote work conditions. On the other 

to protect companies from bankruptcy.
The consultancy and recommendations on the 

above issues to the attention of Albanian business. 

KEYWORDS: 
business unit, financial statement, extraordinary situation, 
bankruptcy, fiscal obligations.
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ABSTRAKT 

P njësitë ekonomike shqiptare. Me të drejtë faza e parë 
e bllokimit kishte në qendër të vëmendjes mbrojtjen e shëndetit 

të cilat kërkojnë vëmendjen, analizën dhe rekomandimet për 

shqiptar dhe të tjera që pritet të shfaqen në periudhat e mëpasme 

inovative për komunikim, bashkëpunim  dhe kryerjen e 

drejtuesit e njësive ekonomike duhet të bëjnë kujdes në lidhje 

i çuar shoqëritë në faliment. 
Në këto kushte konsulenca dhe rekomandimet mbi zbatimin 

vëmendjen e biznesit shqiptar.  

FJALE KYÇE: 
njësi ekonomike, pasqyra financiare, situata e jashtëzakonshme, 
faliment, detyrime fiskale. 
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ABSTRACT

T approaches, family systems theories, and theories 
of divorce, in the attempt to explain the notion of mediation. 
The purpose of this study is to develop data on the experience 

qualitative study is to focus on the importance of family mediation 

qualitative approach, semi-structured interviews were chosen to 

of interviews with twenty mediators drawn from the Albanian 
National Chamber of Mediators. The interview questions focused 

qualiative research reveal that the effectiveness of mediation 

the quality or the effectiveness of mediation service in terms of 

of dispute resolution, and therefore to resolve family disputes, 

accessible options for couples to resolve their disputes.

KEY WORDS: 
family mediation, legal, principles, models of practice, styles, 
working methods
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ABSTRAKT

S qasjet e ndërmjetësimit familjar, teoritë e sistemeve 

ndërmjetësimit. Qëllimi i këtij studimi është të nxjerrë të dhëna 
mbi eksperiencën e ndërmjetësve në mënyrë që të studiohen 

Qëllimi i këtij studimi cilësor është fokusi mbi rëndësinë e 

dizenjimi, u përdor metoda cilësore dhe si instrument vlerësues 

e intervistës u fokusuan në marrjen e të dhënave, përfshirë 
informacionin mbi çështjet e praktikës së ndërmjetësimit 
familjar dhe metodat e punës në këtë fushë. Në lidhje me 

demostrojnë se efektiviteti i ndërmjetësimit nuk varet vetëm 

e mosmarrëveshjeve, ende ka nevojë për përmirësime të 

potencialin për të qenë i suksesshëm duke zhvilluar dhe zbatuar 

ndërmjetësimit dhe do të krijojnë mundësi të reja për palët me 

FJALËT KYCE: 
ndërmjetësimi familjar, legale, parimet, modelet praktike, stilet, 
metodat e punës
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ABSTRACT

T he Covid-19 pandemic has particularly hit the education 

school after worldwide school closures. The pandemic has 
impacted 87.6% of the total enrolled learners around the world 

serious concerns. They have been retorted to instructive 
requirements cannot be overlooked since they as well have 

learners are required to continue with their education while at 

data and privacy issues, and access to educational material have 

platform that should be used by teachers and learners in a 
particular country.

poverty-stricken homes since they cannot afford the necessary 

the Covid-19 crisis. Other learners are not conversant with the 

additional educational course materials from their parents, 

to administer examinations when students are at home because 

KEYWORDS: 
education, technology, solution, covid-19, challenging, learners. 
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ABSTRAKT

P
et al., 2020). Edhe pse nevoja të tjera kërcënuese për jetën si 

janë referuar në kërkesat udhëzuese nuk mund të anashkalohen 

të ndryshme si monitorimi i procesit të të nxënit të studentëve, 

e të dhënave dhe intimitetit dhe qasja në materialin arsimor kanë 

vend të caktuar.Shumë qeveri në mbarë botën kanë inkurajuar 
mësuesit dhe nxënësit që të zhvillojnë procesin e tyre të mësimit 

nxënësit në pamundësi ekonomike pasi nuk mund të përballojnë 

proceset e klasave në internet, veçanërisht pas situatës më të 

tjerë nuk janë të njohur me platformat që përdoren për të zhvilluar 

procesit mësimor të nxënësit është i vështirë pasi nuk ka plan 

por edhe për mësuesit e tyre. Disa prej nxënësve u kërkohet të 

shtëpia. Prandaj, është e vështirë të administrohen provime 
kur studentët janë në shtëpi sepse nuk do të përqendrohen ose 
ndjekin udhëzimet e nevojshme.

FJALË KYÇE: 
arsim, teknologji, zgjidhje, covid-19, sfidues, nxënës.
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ABSTRACT

T
economic and social crises ever caused. We will remember 2020 

In this paper is intended to analyze the consequences in this 

measures taken was to keep the country safe. 

in the prevalence of chronic disease. The material consists of 

institutions.

KEYWORDS: 
UK, COVID 19, economic effects, social effects, preventive 
measures, support measures, post-pandemic measures, etc.
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ABSTRAKT

P
ndonjëherë më parë. Do ta kujtojmë vitin 2020 si vitin që u 

ekonomike. Është menduar të analizohen pasojat në këtë vend 

përditshmërinë. Por, duheshin ndërmarrë vendimet e duhura në 

e masave të ndërmarrai ishte mbajtja e vendit në kushte të 

Duke marrë parasysh kërcënimin që virusi shkaktonte për 
sistemin shëndetësor dhe kapacitetet që ai kishte. Një problem 

të prevalencës së sëmundjes kronike. Materiali konsiston ne 
analizimin e situates nëpërmjet të dhënave sekondare të botuara 

FJALË KYÇE: 
Britania e Madhe, COVID 19, efekte ekonomike, efekte sociale, 
masa parandaluese, masa mbeshtetëse, masa post pandemie, etj.
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ABSTRACT

T result of the Covid-19 crisis, which found Albania with 

Government in order to assist small and medium businesses 

in the country both in nominal value and in relation to GDP 
seems to have increased consistently.  Economic recession 

the core of any public debt study remains the question of how 

policies worsens macroeconomic conditions and makes 

harmful consequences are not just hypothetical.  They have 

affordable, while for other economies the sharp rise in public 

levels of economics researchers and politicians.
 

KEYWORDS: 
public debt, debt sustainability, Covid-19, fiscal policy, GDP, 
economic growth.
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ABSTRAKT

D ebati mbi borxhin publik është ndezur përsëri kohët 

paketat ekonomike për mbështetjen e biznesit dhe individëve 

në vend si në vlerë nominale ashtu edhe në raport me PBB-në 

e qeverisë. Në bazën e çdo studimi mbi borxhin publik qëndron 
pyetja se sa mund të rritet ky i fundit pa kompromentuar aftësinë 

në zhvillim po përballen me situata kritike dhe kosto të mëdha 

borxhit rezultojnë të jenë të përballueshme ndërsa për ekonomi 

Qëllimi i këtij studimi është një përpjekje për të kontribuar 

sot në rradhët e studiuesve të shkencave ekonomike si dhe të 
politikanëve.

FJALË KYÇE: 
borxhi publik, qëndrueshmëria e borxhit, Covid 19, politika 
fiskale, PBB, rritja ekonomike
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ABSTRACT

M tremendously in popularity and use in recent 
decades, both in informal and formal applications 

The aim of this paper is to provide information based on 
empirical studies on practices and techniques that have been 

professionals and therapists who have been trained and so apply 

process.
Numerous studies conclude that the application of 

mindfulness meditation is associated with improved mental 

aspect of life, and, as well as see the future with more hope, and 

This study aims to make a presentation of mindfulness 
meditation techniques in the treatment of stress, anxiety 

emotional awareness can help them communicate clearly with 

or quarantine.

KEYWORDS: 
Mindfulness, anxiety, stress, meditation, literature review.
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ABSTRAKT

T eknikat e Meditimit Mindfulness kanë një rritje të 
jashtëzakonshme të popullaritetit dhe përdorimit 
të  tyre në dekadat e fundit, si në aplikimin joformal, 

në studime empirike mbi praktikat dhe teknikat, që kanë qënë 

profesionistë  të  meditimit dhe terapistë, të  cilët janë trajnuar 

proçesit terapeutik.
Studime të shumta konkludojnë se aplikimi i meditimit 

mindfulness, shoqërohet me përmirësim të shëndeti mendor. 
Njerëzit, të cilët jetojnë dhe meditojnë duke përdorur këto 
teknika, raportojnë më pak stres, ankth, depresion, zemërim, 

frymëzuar, janë  më  mirënjohës për çdo aspekt të jetës.Ata e 
shohin të  ardhmen me më  shumë  shpresë, dhe përjetojnë  me 

teknikave të meditimit mindfulness në trajtimin e stresit, ankthit 

FJALË KYÇE: 
Mindfulness, ankth, stres, meditim, shqyrtim literaturë. 
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ABSTRACT

T he rapid spread of a new and unknown virus, Covid-19, 
followed by the announcement of the outbreak a 

measures to prevent as much as possible the further spread 

any other activities for almost three months.These measures, 

employees. As a result, some of them amended employment 

This is because practice has shown that employers abuse their 

the Labor Code, in Articles 140 mention the rules, terms and 
procedure of the termination of labour contract, etc. 

the employer terminate the employment contract and in what 

was decided to temporarily block all procedures for the resolution 

the same time, a number of economic measures were taken to help 
employers and employees, in order to save all jobs and return to 
normalcy in the shortest possible time.

This paper aims to compare the situation between Albania 
and Italy, on the measures taken to improve the position of 

KEYWORDS: 
pandemic; measures, work code; employer; employee; working 
relationship solutions
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ABSTRAKT

M me qëllim ndalimin e përhapjes së Covid-19, ose 

kontratat e punës, shpesh edhe duke abuzuar me praktikën e 

ndryshimeve, ka pasur si qëllim kryesor mbrojtjen e pozitës së 

abuzojnë me pozitën e tyre dominuese. Ndryshimet e bëra 

shkaqe të arsyeshme, në periudhë të papërshtatshme si edhe 

si shembull për marrjen e masave parandaluese, ka aplikuar 

kësaj situate. Nëpërmjet dekretit “Cura Italia”, neni 46, u vendos 

23 shkurt, pavarësisht numrit të punonjësve të punëdhënësit, afat 

Njëkohësisht u morrën një sërë masash ekonomike në ndihmë të 

dhe rikthimin në normalitet në një kohë sa më të shkurtër.

problem sensitiv dhe konkret, duke krahasuar situatën juridike 
dhe masat e marra për tutelimin e pozitës së punëmarrësve, në 
Shqipëri dhe Itali.

FJALË KYÇE: 
pandemi; masa, kodi i punës; punëdhënës; punëmarrës; zgjidhje 
e marrëdhënieve të punës.
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ABSTRACT

T he aim of this study was to assess the use of heuristics 
in extraordinary situation and conditions of isolation 

authors refer to the three more in use heuristics that replace 

heuristic of representativeness, the heuristic of availability, and 

results, it was decided in advance to compare the answers into 

and the other two as experimental ones. Due to the extraordinary 

be discussed.

KEYWORDS: 
Heuristics, cognitive biases, pandemic, experimental design, media
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ABSTRAKT

Q ëllimi i këtij studimi që në vlerësimi i tendencies 
për të vënë në përdorim mendimin heuristic duke u 

heurisitkat mund të na vijnë në ndihmë, ato shpesh në situate të 

tilla janë heuristika e përfaqësueshmërisë, ajo e disponibilitetit 
dhe e sistemim-ankorimit.   

Për qëllimin e studimit tonë u përdorën tre formate të 

Në të vërtetë, nëpërmjet pyetësorëve u synua të vlerësohej 

eksperimentale. Për shkak të situates së jashtëzakonshme, 
dizajni eksperimental iu përshtat mbledhjes së të dhënave në 
rrjet. Do të diskutohen rezultatet dhe konkluzionet e lidhura 
me përdorimin e heurisitikave dhe të medias në kushte të 
jashtëzakonshme.  

eksperimental, media
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ABSTRACT:

A is the “careful study and anticipation of the risks 

uncertainty and take all the necessary measures. A public body 

basic structures, principles and values are also threatened”. 

considered a crisis where the theories of linear approach is not 

These systems require a series of measures to be taken and the 

response to the situation created.  
The case of Covid-19 in Albania tested the response of the 

state structures. Based on the complex adaptive systems theory, 

held in the complexity of the crisis, response has been studied 

KEYWORDS: 
Governance, Complexity theory, Crises manegement, Covid-19, 
Albanian govermental crisis response.
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ABSTRAKT

S tudimi i kujdesshëm dhe parashikimi i rreziqeve që 

të kryejnë me qëllim uljen e nivelit të paqartësisë, 

dhe mbas kalimit të rrezikut për të ruajtur jetët e qytetarëve, 

i manaxhimit publik të krizave sipas Glaesser-it.

konsiderohen se kanë krijuar një situatë krize atëherë kur 
përqasja lineare nuk është e mjaftueshme dhe teoria e sistemeve 

teori bazohet te sistemet administrative dhe te seria e masave dhe 
ndërhyrjeve që institucione të ndryshme duhet të ndërmarrin, 
secili prej tyre sipas rëndësisë dhe intensitetit të ndërhyrjes 

situatës së krijuar. 

shtetërore. Duke u bazuar në teorinë e sistemeve komplekse 

institucionet Shqiptare nxorrën për të përqasur problemin në 

shtetërore që u kordinuan në këtë fushatë.

FJALË KYÇE: 
Qeverisje, Teoria e sistemeve komplekse adaptuese, manaxhimi i 
krizave, Covid-19, kordinimi i institucioneve shtetërore shqiptare.
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ABSTRACT:

  Our country, like many other countries in the world, is 

immediate spread of the Covid-19 virus. This sudden and 
invisible virus affected almost every aspect of the life of each 

social, economic and educational development.  Our paper will 

in Tirana. 

the country. Only 903 students participated in this questionnaire 
and all the information was processed based on the answers 

social networks and media, and the problems, they encountered, 

KEYWORDS: 
Covid-19, online communication, behavior, isolation, digital system.
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ABSTRAKT:

V endi ynë, ashtu sikurse dhe shumë vënde të tjera 

vështirë dhe të papritur, për shkak të përhapjes së 

rëndësishëm të zhvillimit ekonomik, social e  arsimor. Studimi 
ynë do të fokusohet në ndikimin  e sjelljes së studentëve si në 
njohjen e këtij virusi, çfarë solli karantinimi në vetvete, me 

e Universiteve të Tiranës dhe se si ata arritën ta kalonin këtë 
situatë të jashtëzakonshme. Prandaj, me anë të këtij punimi  ne 
do të fokusohemi  në efektivitetin e mësimdhënies online tek 

këtë studim janë mbledhur me anë të një pyetësori të përbërë 
prej 17 pyetjesh dhe ju është shpërndarë studentëve nëpërmjet 

pasqyrojë qartësisht problemet dhe vështirësitë që solli Covid-19 
në jetën e studentëve shqiptarë në lidhje me komunkimin 
online, informimin rreth Covid-19, për të cilin e morën kryesisht 
nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave, dhe problemet që hasën 

FJALËT KYÇE: 
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ABSTRACT

T
in many aspects of life. Nowadays, all around the world, 

side, the actual public health issues have affected industrial 

market. Lack of information and awareness on the importance 

the effect of the pandemic on intellectual property, must not 

unprepared situation activities proceeded online and beside 

relation with the pandemic. The main purpose of this study will 

KEYWORDS: 
copyright, digitalization, pandemic, infringement, fair use.
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ABSTRAKT

P ndryshime rrënjësore në pothuajse çdo shtet dhe 

totale, një efekt të fuqishëm në shumë aspekte të jetës pati 

si puna, mësimdhënia, kërkimi shkencor dhe majde kohët e 

së pronësisë intelektuale, ka sjellë shpesh problematika lidhur 
me zbatimin e kësaj fushe të së drejtës. Në këtë këndvështrim, 
efekti i pandemisë mbi pronësinë intelektuale, nuk duhet të 
nënvlerësohet. Aktualisht çështjet e shëndetit publik lidhur me 
COVID-19 kanë ndikuar ndjeshëm edhe në fushën e pronësisë 

që konsistonin në përdorme të paautorizuara të veprave në 
internet. Për çdo shtet tashmë është bërë edhe më e vështirë për 

përfshirë botën dixhitale. Impakti ka qenë i ndjeshëm edhe në 
Shqipëri, aty ku dixhitalizimi është shfaqur edhe si një metodë 

të përqëndrohet në analizën e të drejtës së autorit në internet 

një pikëpamje mbi Shqipërinë. Qëllimi kryesor i këtij punimi do 
të jetë studimi i sjelljes së përdoruesëve në internet në raport 
me shkeljet e së drejtës së autorit dhe “përdorimin e drejtë” të 

FJALË KYÇE: 
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ABSTRACT:

T December 2019. It spread rapidly in the other Chinese 

state in March 2020. The epicenter of the pandemic shifted from 
Asia to Europe and after that to the United States.

will continue to impact the society and every sphere of life in the 
future.

countries to identify infected people, control their movement, 

with robots, drones and automated devices.

medicine, etc. in the Albanian reality is analyzed.

services to the Albanian citizens.
Based on the lessons learned from the pandemic, Albanian 

students not only meet the demands of the current job market 

KEYWORDS: 
COVID-19, pandemic, digitalization, information technology, 
artificial intelligence etc.
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ABSTRAKT:

C të 2019. Ai u përhap shpejt në pjesë të ndryshme të 

në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjatë pandemisë COVID -19, në periudhën e karantinës dhe 

të vazhdojë të ketë impakt në shoqëri dhe në çdo sferë të jetës 
edhe në të ardhmen.

të tyre, uljen e mundësisë për përhapjen e infektimit dhe 

automatizuara.

menaxhimin e situatës pandemike në vende të ndryshme të botës.

publike, në biznes, në mjekësi etj në realitetin shqiptar. 

ofrimin e shërbimeve online për qytetarët. 

ekzistencën dhe në perspektivë rritjen e performancës 

Gjithashtu, institucioneve akademike i del si detyrë që të 

mënyrë të tillë që studentët jo vetëm të përballojnë kërkesat që 

FJALË KYÇE: 
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ABSTRACT: 

I n this article, we have tried to articulate the extensive 
discursive investment on the pandemic caused by Covid-19, 
seen as a biopolitical endeavor, embedded in historical 

at its core, which instrumentalize state interventions and 
channel them into selective practices, in order to protect the 

a philosophical debate found in the European Journal of 

of state power and its forms of exercise, to continue with our 

discourse of pandemic. The article concludes with comments on 

the pandemic.

KEYWORDS: 
biopolitics, discursive formation, neoliberal practices
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ABSTRAKT

N ë këtë artikull jemi përpjekur që të artikulojmë 
nivelin e lartë të investimit diskursiv mbi pandeminë 
e shkaktuar prej Covid-19, e parë si një orvatje 

ynë kryesor fokusohet në dekonstruktimin e diskursit mbi 
pandeminë, për të hedhur dritë mbi praktikat neoliberale në 
themel të tij, të cilat instrumentalizojnë ndërhyrjet shtetërore, 
duke i kanalizuar në praktika selektive, me qëllim mbrojtjen 

terma Biopolitike, me diferenca midis konceptimit të pushtetit 
shtetëror dhe formave të ushtrimit të këtij të fundit, për të 
vazhduar me kritikën tonë ndaj qasjeve të sipërpërmendura dhe 

në diskursin e pandemisë. Artikulli përmbyllet me komente mbi 

e kontrollit, të ilustruar me praktikat e marrjes së lejeve për dalje 

FJALËT KYÇE: 
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