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Sa është Madhësia e Tregut Global të Nënkontraktimit (IT-BPO)?

• Në vitin 2015 tregu global IT-BPO shënoi 

rritje të qëndrueshme, me një shpenzim prej 

USD 3.8 trilion në mbarë botën dhe rritja

gjatë vitit 2014 u fiksua në 4%;

• Shpenzimi më i madh ka qenë për K&ZH 

Inxhinierik ndjekur nga hardware që 

përbënte 40% dhe 26% të të gjithë 

shpenzimit global;

• Amerika mbeti tregu më i madh 61%, 

ndërsa zona APAC (Azi-Paqësor) shënoi

rritjen më të madhe me pothuajse100%, e 

shtyrë nga rritja e shpejtë në shërbimet në 

grup IT-BPO;

• Një kombinim i vertikaleve tradicionalisht  

me shpenzime të larta si sigurimet dhe 

qeveria së bashku me vertikalet e reja si 

industria e automobilëve dhe shitjet me 

pakicë ishin shtytës kyç të rritjes për 

segmentin IT- BPM (Menazhim i Proceseve 

të Biznesit) gjatë vitit 2015.

Source: NASSCOM

636 635 652 650

370 395 385 386

951 979 1008 1075

1375 1400 1440 1498

159 167 181 186

3491 3576 3666
3795

2012 2013 2014 2015

Shpenzimi Global për IT-BPO (USD miliard)

Shërbime IT Paketa Software

Hardware Kërkim & Zhvillim

BPO Total i Shpenzimeve IT
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Panorama Globale e Ofrimit të Shërbimeve IT-BPO – Dinamikat në Ndryshim

Vetëm gjatë dy dhjetëvjeçarëve, sektori i IT-BPO është transformuar në një nga sektorët e industrisë/shërbimeve më të përhapura

në botë me një etje të vazhdueshme për zgjerim të mëtejshëm gjeografik. Ndërkohë që vendet me sektor të ngritur ngjiten në

zinxhirin e vlerave, vendet më të reja hyjnë në vorbull për të plotësuar hendekun.

DESTINACIONET E NGRITURA
˃ Rritja e Ngopjes së Kontigjentit të Burimeve

˃ Rritja e Kostove(Kontigjenti i Burimeve, Pasuritë e 
Patundshme)

˃ Stresi në Infrastrukturë

˃ Rritja e Faktorëve Socialë dhe Gjeo-politikë të Riskut në rritje 

˃ Erozioni i Rritur

˃ Rritja në Vertikalet e Shërbimeve të Tjera

DESTINACIONET E REJA

˃ Kontigjenti i Pashfrytëzuar i Burimeve/Mbajtja e Lartë 

˃ Tregu i Pashfrytëzuar i Brendshëm dhe Rajonal

˃ Burimet me Kosto të Ulët

˃ Përmirësimi i Infrastrukturës

˃ Interesi i Rritur i Qeverisë për Zhvillimin e Sektorit
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Evolucioni i Vendeve ku ofrohen shërbimet – nga ‘Offshore’ tek ‘Nearshore’ dhe nga ‘Shitësit’ tek ‘Partnerët’

Back 
Office-
Hedhja e të 
Dhënave Bazë

- Përpunimi i 
Transaksionev
e

- Menaxhimi i 
Dokumenteve

Kontakti me 
Klientët

- Marrëdhëniet me 
Klientët

- Call Centers 
(Zanore)

- Telemarketim

- Mbledhjet

Funksionet e 
Zakonshme të 
Korporatës

Funksionet e 
Përbashkëta të 
Korporatës

- Financa & Kontabiliteti

- Prokurimi

Funksionet IT 

- Mirëmbajtja

- Zhvillimi

- Testimi

- Operacione

Shërbimet e 
Njohurive & 
Analiza e 
Vendimeve

- Shërbimet Kërkimore

- Analiza e Klientëve

- Analiza e Portofolit

- Përpunimi i  
Kërkesave

- Menaxhimi i Riskut

- Analiza e të 
Dhënave

- Shërbimet IP

- Studimi i Tregut

Dixhital

Inteligjenca Artificiale

Procesi Robotik

Automatizimi

Platformat e Biznesit

Ofertat si një shërbim i 
vetëm (As-a-service)

•Vlerë e Ulët
•Vlerë e Lartë
•Qendërzuar tek 
Kostoja 

•Vlerë e Lartë
•Vlerë e Ulët
•Qendërzuar tek 
Inovacioni

OFFSHORE

HIBRID

NEARSHORE

ONSHORE

’10 e tutje

‘04-‘10

‘00-‘04

Mesi i viteve
‘90’të

Fillimi i viteve
‘90’të

Duke filluar me arritjen e epërsive përsa i përket krahut të punës dhe kostove, Nënkontraktimi tani ka evoluar në një proces me

mision kritik që ndikon në modelin kryesor të biznesit për blerësin, nxit rritjen e tregut dhe mundëson strategjinë për globalizimin e tij.

Aktualisht Shqipëria është e fortë përsa  i përket shërbimeve për 
kontaktimin e klientëve dhe po maturon kapacitetin e saj drejt 
funksioneve të korporatave si Nënkontraktim i BNJ dhe Financë & 
Kontabilitet.
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Cilat janë trendet në tregun europian nearshore?

• Si në mbarë botën, IT përbën një pjesë 

të madhe të shpenzimit për 

nënkontraktimin në Europë

• Gjermania & Mbretëria e Bashkuar 

janë shpenzuesit kryesorë përsa i 

përket nënkontraktimit në Europë, së 

bashku me Norvegjinë dhe Suedinë

• Industria e Automobilëve & 

Hapësirave Ajrore (USD 12.9 miliard), 

Shërbimet Bankare & Financiare (USD 

22.4 miliard), Qeveria (USD 12.9 

miliard) & Telekomunikacioni (USD 26.3 

miliard) ishin shpenzuesit më të 

mëdhenj ndër vertikalet e industrisë

• Kompanitë evropiane preferojnë më 

shumë nearshoring sesa offshoring

• Nga vertikalet, Telekomunikacioni, 

Nafta dhe Gazi dhe Shkencat e Jetës 

kishin prirjen më të lartë për të ‘near-

shore’ shërbimet e tyre

74%

65%

80%

87%

77%

18%

21%

10%

9%

10%

8%

14%

10%

5%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Finland

Germany

Norway

Sweden

United Kingdom

Vendndodhja e shërbimeve të nënkontraktuara

Onshore Nearshore Offshore
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Ndjekja e rrugës së duhur do të rrisë sektorin në Shqipëri në mënyrë eksponenciale 

Pozicioni i
Rritjes

Kompleksiteti i 
Funksionit të 

Nënkontraktimit

Konsolidimi

Maturimi

Rritja e 

Konsiderueshme

Kapacitet i Mirë 
për Rritje

Kompleksitet i Ulët:
Brezi i1rë-3të

(Call Center, Përpunimi i 

Borderosë, Përpunimi 

Transaksional, ADM)

Kompleksitet i Mesëm:
Brezi i 4

(CRM, ERP, Sherbimet e 

Taksave, Raportimi Financiar, 

Hostimi i Shërbimeve)

Kompleksitet i Mesëm-
i lartë:

Brezi i 5të

(BNJ, Analiza e Riskut, Të Nxënit 

Dixhital, Trajnimi mbi Produktin, 

Shërbimet e Integruara)

Kompleksitet i Lartë:
Brezi i 6të

(Shërbimet sipas Kërkesës, 

zgjidhjet Cloud, platformat 

fleksibël të software)

Kiev, 
Ukrainë

Budapest, 
Hungari

Bukuresht, 
Rumani

Varshavë, 
Poloni

Beograd, 
Serbi

Sofia, 
Bullgari

Tiranë,
Shqipëri

Pragë, 
Republika Çeke

Bratislavë
Sllovaki

Krakov, Poloni

Rigë,
Letoni

Talin,
Estoni

Vilnius, 
Lituani

Madhësia e 

Kontigjentit 

të Talenteve

• Shqipëria mund
të kalojë direkt
në shërbimet
niche, nëse
ndjek mundësitë
e duhura të
tregut.

• Industria BPO në
Shqipëri sapo ka
lindur dhe kjo
është koha e
duhur për të
identifikuar
segmentin &

pozicionimin e
duhur
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Industria BPO ka patur një ndikim të konsiderueshëm pozitiv në Vendet e Reja dhe 

ato në Zhvillim…

• Direkt : Hapje Indirekte e 
Vendeve të Punës  Raporti 
1:2.5

• Efekti i “topit të borës” mbi 
Industritë e Tjera 

• “Emigrim i 
reduktuar i Trurit” –
Ruajtja e Talenteve 

• Kontigjent i Rritur i 
Burimeve të 
Arsimuara

• Standardi Global i 
Jetesës i 
Përmirësuar 

• Gratë përbëjnë 35% të 
industrisë në rritje të 
nënkontraktimit 

• Transparenca e 
Përmirësuar

• Përgjegjshmëri 
më e Lartë

• Papunësi e 
Reduktuar
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Shqipëri: Profili i Industrisë BPO

Industritë e shërbyera nga Sektori i Nënkontraktimit në Shqipëri 

Telekomi, Media dhe
Argëtimi

Udhëtimi, Turizmi dhe 
Logjistika 

Shitjet me pakicë& e-Commerce

Sektori Bankar, Financiar dhe 
Sigurimet

Kujdesi shëndetësor dhe Farma

Energjia& Shërbimet komunale

Madhësia e përgjithshme e industrisë vlerësohet të jetë ndërmjet $ 120 dhe $ 140 M

Linja e Shërbimit - 1 Linja e Shërbimit - 2 Linja e Shërbimit - 3 Linja e Shërbimit - 4

Zanore Inbound Mbështetja Teknike
Sporteli i Ndihmës & 

Portieri

e-Commerce Kujdesi

ndaj Klientit

Zanore Outbound Teleshitjet
Fushatat

Promocionale 

Mbledhja e Huave & 

Kartave
Lead Generation

Bazuar në 

Transaksione

Hedhja dhe Analizimi i 

të Dhënave
Përkthimi

Përpunimi i 

Dokumenteve
Financa & Kontabiliteti 

Shërbimet KPO 
(Nënkontraktim i Proçesit

të Njohurive)

Agjentët e Bursës Shërbimet Ligjore Rekrutimi i BNJ
Studimi i Tregut & 

Anketat
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Shqipëri: Profili i Industrisë BPO

Sektori i nënkontraktimit në Shqipëri ka pësuar rritje të qëndrueshme gjatë viteve të fundit. Industria shqiptare BPO ka punësuar 
25,000 deri në 32,000 profesionistë në të gjithë sektorin. 

Tirana është qendra e nënkontraktimit, ndjekur nga Durrësi, Vlora dhe Shkodra.  Elbasani, Fieri dhe Korça janë qendrat e tjera të 
ardhshme të nënkontraktimit në vend. Disa nga kompanitë kryesore BPO që veprojnë në Shqipëri:

10%

15%

30%

45%

More than 1000

seats

250-1000 seats

100-250 seats

Less than 100 seats

Firmat shqiptare BPO sipas fuqisë punëtore 

Tregi Marketing Group 
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Pikat e forta të Shqipërisë konsistojnë në fuqinë punëtore të re në moshë dhe të aftë të cilët sfidohen 

nga mungesa e shkallëzueshmërisë dhe e promovimit të shënjestruar të eksporteve

Pikat e forta

• Aftësitë shumëgjuhëshe & popullsia e re në moshë

• Ekonomi e qëndrueshme & dhe një nga ekonomitë me rritje më të 

shpejtë në Europë 

• Vendi i 3-të më pak i shtrenjtë  ndër  38 Vende Europiane

• Miqësor me Investitorët- klasifikuar në vend të 8-të në rang botëror në 

“Mbrojtjen e Investitorëve në Minoritet”

• Një nga vendet më lehtësisht të aksesueshme në rajonin europian 

përsa i përket rregullave për viza dhe leje pune 

• Ndër destinacionet me ekonomike

Mundësitë

• Shqipëria mund të jetë një destinacion “partner” nearshoring për 

vendndodhjet më të maturuara

• Për shkak të aftësive shumëgjuhëshe, ajo mund të fokusohet në 

eksportimin e shërbimeve zanore dhe jo-zanore BPO  tek vendet e 

tjera si Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar 

• Për të përfituar nga talenti aktual në financë dhe kontabilitet, 

ofruesit e shërbimeve mund të fokusohen në eksportimin e më 

shumë proceseve transaksionale, të tilla si Finance & Kontabilitet

• Vendi ka gjithashtu edhe aftësi në lulëzim përsa i përket eksportit në 

proceset dixhitale të tilla si teknologjitë block-chain

Pikat e dobëta

• Mungesa e shkallëzueshmërisë së kontigjentit të talenteve

• Sektori i BPO është shumë i copëzuar dhe përbëhet nga ndërmarrje 

të vogla 

• Mungesa e mbështetjes specifike për sektorin e BPO 

• Mungesa e shtrirjes së unifikuar tek blerësi dhe komuniteti i 

investitorëve në mbarë botën

• Tarifat e larta të thirrjeve krahasuar me destinacionet e tjera 

• Shërbimet komunale, përfshirë broadband janë krahasueshmërisht 

më pak të përballueshme 

Sfidat

• Eksporti varet shumë nga telemarketimi dhe mbështetja e 

kontakteve për Italinë

• Italia ka futur edhe legjislacionin që lejon klientët të zgjedhin vendin 

e origjinës së thirrjes që mund të frenojë disa nga klientët që të 

zgjedhin call centers në Shqipëri

• Meqenëse Shqipëria nuk është ende anëtare e BE, shërbimet e 

importit nga Shqipëria mund të jenë shqetësim për disa klientë 

Industria 

Shqiptare 

e BPO
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SHQIPERIA – DESTINACION VERTET AFER

€ 4,200

€ 8,700

€ 6,300

€ 6,853

€ 6,420

€ 10,200

Albania

Poland

Romania

Bulgaria

Ukraine

Czech Republic

Paga e agjentit të qendrës së kontaktit

AFERSI GJEOGRAFIKE

SEKTOR I ZHVILLUAR

KURSIME REALE

REND DHE STABILITET

+1

Europa jug-lindore
Time Zone: CET (UTC+1) Afinitet kulturor

Popullsi shumë-gjuhëshe
€15

€ 33
€ 28

€ 19

€ 31
€ 27

Albania Poland Romania Bulgaria Ukraine Czech

Republic

CLAS-A QERATE E ZYRAVE(SQM / MUAJ)

Renditet i 8-i Globalisht në “Minority Investor Protection”

Shërbime të 

orientuara

Legjislacioni 
përafruar me  EU

Republikë e 
qëndrueshme

Vend kandidat
për antarësim në EU

32% 25%
Super-ofertë talentesh
(group-mosha 15-24)

Shërben 
shume 

vertikaleve

Rreth. 32,000
punonjës

Kapacitete 
shumë-kanaleshe

Godinat ~40% më lirë Pagat ~50% më të ulta

PROFESIONISTE TE PASHFRYTEZUAR
Telekomunikacion 

ekzistues

SMAC i gatshëm

160,000 regjistrine vjetore 

në universitete

Anëtar i 
NATO 
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Analiza e Tregut – Tregjet e Shënjestruara Gjeografike

Këto janë tregjet kryesore të shënjestruara për mundësitë unike të Shqipërisë; Analiza zbulon që Ofruesit shqiptarë të BPO mund të
diferencohen duke e pozicionuar veten si një vend nearshore dygjuhësh/tregjuhësh për Qendrat e Kontaktit dhe proceset në
Back-office.
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Qasja ndaj Tregjeve të Shënjestruara

Tregjet e Blerësve

• Vende me kosto efikase për BPO (pas arritjes së masës kritike)

• Fokusi tek ofrimin cilësor & mundësitë teknikisht të avancuara shumëkanalëshe

• Kalimi drejt shërbimeve niche duke shfrytëzuar aspektin Dixhtal, Analitikën & Automatizimin

Vendet Nearshore

• Element i një Qendre Rajonale për Qendër Kontakti & Back - office (shërbimet me vlerë të ulët/ të
mesme të nënkontraktuara në Shqipëri ndërkohë që vendet e ngritura ndërmarrin detyra të sofistikuara,
komplekse dhe me shkallëzueshmëri të kufizuar)

• Qendër e panevojshme me BCP-DR (Business Continuity Plan - Disaster Recovery) për vende nearshore të
maturuara në Evropën Qendrore dhe Lindore

• Vendndodhje alternative për vendet që perceptohen nga komuniteti ndërkombëtar si vende me

prezencë konflikti

Vende të Ngritura (Established Locations)

• Vend alternativ për zbutjen e riskut – vend për BCP / DR

• Angazhim me ofruesit e vegjël dhe të mesëm të shërbimeve në kërkim të partneriteteve nearshore

• Punë mikro nga Ofruesit e mëdhenj të Shërbimeve & Agregatorët si SamaSource

• Prania nearshore për Ofruesit Offshore

Qasja Tregu i Shënjestruar

1. Italia
2. Gjermania
3. Franca
4. SHBA/MB
5. Kanada

1. Bullgaria
2. Rumania

3. Ukraina
4. Turqia
5. Egjipti
6. Maroku
7. Jordania

1. India
2. Filipinet
3. Malajzia
4. Brazili
5. Indonezia
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Shqipëria duhet të zhvillojë në mënyrë progresive maturitetin e shërbimeve të saj në fushat 

dhe tregjet e shënjestruara të mëposhtme

Tregjet e 

Shënjestruara

Tregjet e 

Blerësve

Vende 

Nearshore

Nearshore/

Vende të 

Ngritura

Nearshore/

Vende të 

Ngritura

Nearshore/

Vende të 

Ngritura

Nearshore/

Vende të 

Ngritura

Nearshore/

Vende të 

Ngritura

Blerës/ 

Nearshore/

Vende të 

Ngritura

Ofertat e 

Shërbimeve

Shitjet & 

Mbledhjet

CIS (Shërbimet 

për 

Ndërveprimin 

me Klientët)

F&K (Financa & 

Kontabiliteti) 

HRO 

(Nënkontraktimi 

i Burimeve 

Njerëzor)

Kujdesi

shëndetësor & 

Transkriptimi

Mjekësor

KPO LPO 

(Nënkontraktimi

i Proceseve 

Ligjore)

Shërbimet

Vertikale 

Specifike (Shërbimet për 

Njohuritë)

Dixhitalizimi

Përkthimi

Transaksional

Specifike për 

Procesin

Intensive për 

Njohuritë

Fokusi afatshkurtër
(0-2 vjet)

Fokusi afatmesëm
(2- 4 vjet)

Fokusi afatgjatë 
(4-5 vjet e përtej)
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Për maturimin e ofertave të saj, rritja e kapaciteteve të qenësishme të Shqipërisë është vendimtare

Infrastruktura 

Mjedisi Institucional dhe Ligjor

Mjedisi Politik dhe 

Ekonomik

Arsimi

Madhësia e 

Tregut 

Efikasiteti i Tregut të 

Punës

Zhvillimi i Tregut Financiar 

Gatishmëria e Teknologjisë

Sofistikimi i Biznesit

Inovacioni

Efikasiteti dhe Transparenca e administratës publike, 

pavarësia e gjyqësorit, siguria fizike dhe Qeverisja e 

Korporatave 

Cilësia dhe Disponibiliteti i transportit, 

elektricitetit dhe i infrastrukturës së pasurive 

të patundshme

Treguesit Fiskalë dhe Monetarë

Stabiliteti Politik

Sistemi i Arsimit Fillor, të Mesëm dhe 

Tretësor

Madhësia e Tregut të Brendshëm
Madhësia e Tregut Ndërkombëtar

Efikasiteti dhe fleksibiliteti i tregut të 
punës, Baza e Aftësive, 

Meritokracia dhe  barazia në 
vendin e punës

Efikasiteti, stabiliteti dhe besueshmëria e 
sistemit financiar dhe bankar 

Adoptimi dhe përdorimi i teknologjive nga 
individët dhe bizneset
Kostoja e teknologjisë

Kapaciteti dhe angazhimi drejt 

inovacioneve teknologjike

Efikasiteti i proceseve të biznesit

Lehtësia për të nisur dhe bërë 

biznes 

Maturiteti i Nevojshëm
Madhësia dhe maturiteti i elementeve 

të nevojshme në sektor
Konkurrueshmëria në industri
Aftësitë dhe kapitali njerëzor 

Vlerësimi i 
konkurrueshmërisë
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Forcimi i Shoqatës
– Krijimi i vizionit për industrinë BPO 
– Përgatitja e Regjistrit Kombëtar 

të Aftësive
– Krijimi i rasteve studimore dhe 

dëshmive

Përmirësimi i Aftësive 
– Thellimi i aftësive vertikale 
– Promovimi i trajnimit të burimeve
– Investimi në teknologji

Lobimi për Stimuj

– Paraqitja e kërkesës në qeveri për 
stimuj të shënjestruar

– Kërkimi i përfshirjes së IT-BPO si një 
sektor I fokusuar 

Bashkëpunimi për Infrastrukturën
– Shfrytëzimi i Tirana Business Park

– Lobimi për Politikën e favorshme SEZ

– Puna me sektorin e telekomit dhe pasurive të 

patundshme për zhvillimin e infrastrukturës

Përmirësimi i Aftësive sipas 

Shtrirjes Akademike 

– Përafrimi i kurseve universitare

– Nismat për Zhvillimin e aftësive në 

nivel bazë

Zhvillimi i Standardeve & Kuadrit Ligjor

– Adoptimi & filtrimi i standardeve të BPO 

– Ngritja e kapaciteteve për shërbimet e reja

– Advokimi i politikave për adresimin e hendeqeve në ligje 

dhe rregullore

Investimi në 

Kapitalin 
Njerëzor 

– Inkurajimi I kontigjentit të 
talenteve pr t’u aftësuar 
nëpërmjet trajnimit dhe 
certifikimeve

– Futja e kurseve të formimit 
profesional

– Futja e politikave miqësore për 
BNJ për të kontrolluar erozionin

AFATSHKURTËR AFATMESËM

Për maturimin e ofertave të saj, rritja e kapaciteteve të qenësishme të Shqipërisë është 

vendimtare
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Me qëllim gjetjen e kohës së përshtatshme për të arritur në mënyrën e duhur tek klientët 

potencialë, marketimi dhe brandimi duhet të ecin krah për krah me zhvillimin e kapaciteteve

Rishikimi i 

Inteligjencë

s së Tregut 

Rishikimi 
Strategjik,
Përcaktimi i 
Propozimit 

të Vlerave

Zhvillimi i 

Marketimit

Përcaktimi i 

Strategjisë

Broshurat,

Fletëpalosjet & 

Shënimet

Mbulimi 

nga 

Analistët

& PR

Strategjia 

e 

Eventeve

Prania e 

Mediave 

Sociale

Prezenca në 

web

Zbatimi i Planit 

Zhvillimi i Marketimit& 

Materialit promocional

Promovimi 

i Biznesit 

Outbound 

Ndjekja e 
mëtejshme 
e klientëve

Mbulimi i Klientit
Cikli i Shitjeve

Faza 1 Faza 2 Faza 3
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Një bashkëpunim i koordinuar midis aktorëve të ndryshëm të industrisë 

ndihmon zhvillimin dhe promovimin e njëkohshëm

Organi/Shoqata për 

Qeverisjen e Industrisë së 

BPO 

Klientët Lokalë Klientët Rajonalë

Qeveritë si 

Kliente

Klientët 

Ndërkombëtarë

Ofruesit Ndërkombëtarë të Shërbimeve 

si Klientë 

Agjencitë për Promovimin e Investimeve

Shoqatat dhe Kompanitë e Telekomit

Shoqatat Tregtare 

Ministria e Financës Ministria e Tregtisë
Ministria e Arsimit & 

Burimeve Njerëzore

Ministria e 

Komunikacionit & TIK

Institucionet Arsimore

Institutet e Trajnimit

Bankat dhe Institucionet 

Financiare

Telekom & Kompanitë 

për Hardware

Kompanitë për 

Infrastrukturën

Kontigjenti i Talenteve 
Organizatat e 

Donatorëve

Klientët

Njësitë favorizuese

Qeveria

Subjektet mbështetëse
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Partneritetet Publik Privat janë një nga mekanizmat e shfrytëzuar më me 

sukses për promovimin e industrisë së BPO

• Financimi i përbashkët për 

Park-IT,  zhvillimin e 

transportit dhe të rrugëve

• Zhvillimi i bisedimeve në 

lidhje me ofrimin & kostot e 

telekomit me ofruesit 

ndërkombëtarë të 

shërbimeve

• Stimujt dhe reduktimi i 

taksave për  “opex” në 

lidhje me trajnimin

• Përafrimi i kurrikulës 

akademike me industrinë

• Bashkëpunimi me ofruesit 

e shërbimeve të trajnimit 

për aftësimin masiv 

• Financimi i përbashkët i 

eventeve ndërkombëtare & 

lokale të marketimit

• Lidhja me ambasadat në 

tregjet e shënjestruara 

ndërkombëtare për të 

promovuar industrinë

• Lehtësimi i krijimit të rrjeteve 

dhe shoqatave

• Zhvillimi i shërbimeve 

dixhitale qeveritare në 

partneritet me ofruesit 

lokalë të shërbimeve

• Krijimi i qendrave të 

posaçme për K&ZH dhe 

për Inovacionin, lehtësuar 

nga Qeveria

Infrastruktura

Aftësitë

Marketimi & Brandimi

Inovacioni
Qeveria Sektori Privat
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Mjedisi politik i IT-BPO që e ka ndihmuar industrinë të rritet në Evropën Qendrore & Lindore

Serbi

 Tatimi mbi fitimin e Korporatave e kufizuar

vetëm në10%.

 Importi pa doganë i makinerive, paisjeve

dhe mallrave gjysëm të përfunduara.

 Kompanitë janë të përjashtuara nga Tatimi

mbi Fitimin e Korporatave për një periudhë

10 vjeçare duke filluar nga viti i parë gjatë

të cilit raportojnë fitimin e tatueshëm nëse

investojnë në asete fikse në një masë që e

kalon shumën përafërsisht €8 milion, dhe

gjatë periudhës së investimit nëse

punësojnë të paktën 100 punonjës shtesë.

 Një pushim 5 vjeçar nga taksat i ofrohet

investimeve me konçesion.

 Humbja tatimore që përcaktohet në kthimin

e taksave mund të bartet dhe të

kompensojë për fitimet e ardhshme gjatë

një periudhe deri në 5 vjet.

 Të ardhurat e gjeneruara komercialisht në

Zonat e Lira janë të përjshtuara nga TVSH

Rumani

• Punëdhënësit që drejtojnë programe të

trajnimit profesional për punonjësit e tyre

mund të aplikojnë për një rimbursim prej

50% të shpenzimeve të tyre për deri në 20%

të fuqisë së tyre punëtore.

• Grant mujor sa 1-1.5 herë paga minimale

bruto në rang kombëtar për çdo të

diplomuar të ri të një institucioni të njohur,

për një periudhë 12 mujore.

• Ofrohen edhe stimuj për punësimin për

kompanitë që punësojnë persona të

papunë të moshës mbi 45 vjeç, si edhe për

punësimin e një individi që është

mbështetësi i vetëm i familjes së tij/saj.

• Të ardhurat nga paga që lidhen me

projektimin dhe krijimin e software janë të

përjashtuara nga tatimi.

• IT freelancers mund të tatohen mbi të

ardhura të caktuara të përcaktuara nga

autoritetet lokale, pavarësisht nga të

ardhurat e vërteta.

Maturimi i Shërbimeve: I ulët

Portofoli i shërbimeve: Call Center,

Përpunimi i borderove, Përpunimi

Transaksional, ADM

Maturimi i Shërbimeve: I mesëm

Portofoli i shërbimeve: NBNJ, F&K,

shërbime të grupuara IT-BPO

Poloni

• Përjashtimi nga Tatimi i të Ardhurave të

Korporatës

• Përjshtimi nga tatimi për pasuritë e

patundshme

• Mbështetje financiare nga qeveria për

hapjen e vendeve të reja të punës

• Ndihma varion nga PLN 3 200 në 18 700.

• 1-10% e ndihmës shkon për kostot për

investimet e reja financiare

• Kompanitë që veprojnë në Poloni mund të

marrin grante për trajnime në kuadrin e

Programit të veprimit për Burimet Njerëzore.

Është e mundur që të aplikohet për

mbështetje financiare si për trajnim të

përgjithshëm ashtu edhe të specializuar

• Niveli maksimal i ndihmës varion nga 60%

në 80% të kostove të pranueshme për

trajnime të përgjithshme dhe 25% deri në

45% të kostove të pranueshme për trajnim

të specializuar

Maturimi i Shërbimeve: I lartë

Portofoli i shërbimeve: Shërbimet dixhitale,

Zhvillimi i Produktit, Platformat BPO


