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Indeksi Global i Inovacionit (2018-
2020) - Shqipërisë i qëndrueshëm (83), pa përmirësim 
në renditje.

Indeksi i Konkurrueshmërisë Globale 
(2020) - ulët për aftësinë e inovacionit (110 /141) & 
shpenzimet e K&ZH (126/141):

- Kapaciteti për kërkim, zhvillim & inovacion konsiderohet 
shumë i ulët (0.06% PPB): 

- 15% e kompanive investojnë në K&ZH, e dyta më e ulët në 
rajon 

Indeksi i Politikave të NVM-ve (2019) -
Nivel i mesëm mbi politikën e inovacionit në rajon (renditet 
e 5ta nga 7 ekonomitë e BP për këtë dimension).

Lider rajonal për mjedisin operacional të NVM-ve  
(regjistrimin dhe licencimin e biznesit, si dhe shpërndarjen 
e shërbimeve publike)

StartupBlink (2020) - ekosistemi inovacionit 

Shqipëria lëvizi 13 vende më lart në renditje.

Anketa e KI mbi Covid-19 (prill 2020):

- 75% e kompanive deklaruan të kenë përdorur shërbime 
në internet

- 81% e tyre deklaruan se do të vazhdojnë t'i ripërdorin ato 
në të ardhmen. 

- 38% e kompanive deklaruan se do ndryshonin planet e  
investimeve në drejtim të shërbimeve online

Sipas INSTAT (2017-2019) vetëm 38% e 
kompanive kryejnë një aktivitet inovacioni, 

- 42.2% kompanitë që operojnë në sektorin e shërbimeve

- 34% kompanitë që operojnë në sektorin e industrisë

KONTEKSTI
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Përshpejtimi i axhendës kombëtare për inovacionin
në sipërmarrje me qëllim maksimizimin e iniciativave 
dhe mbështetjeve që vendi ka ndërmarrë.

Stimulimi i mëtejshëm i debatit se si bizneset 
shqiptare (veçanërisht NVM-të) të jenë jo vetëm 
“konsumatore” të inovacionit, por edhe “prodhuese” 
të tij në kontekstin e ekonomisë dixhitale.

Analiza synon të evidentoje sfidat duke u fokusuar në 
3 shtylla kryesore:

1. Mirëqeverisja e Ekosistemit të Inovacionit 

2. Biznesi kundrejt Inovacionit 

3. Aksesi në financim mbi Inovacionin

OBJEKTIVI



Hulumtime

Raportet, kombëtare dhe 
ndërkombëtare, ligje/akte 

nënligjore

Analiza të të dhënave zyrtare nga 
burimet dytësore

Të dhëna nga takime direkte me 
aktorë dhe ekspertë të ekosistemit 

të inovacionit 

Konsultime

40 takime virtuale (janar –mars 
2021) me institucione publike, 
financiare dhe sipërmarrjen në 
fushën e Inovacionit

Komente nga Anëtarë dhe 
Partnerë të KI

1 takim në nivel teknik me 33 
pjesëmarrës 

Pyetësor

Me 75 kompani mbi:

• Mirë-qeverisjen e ekosistemit

• Sfidat dhe potencialet e 
sipërmarrjes

• Financimi i inovacionit  
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I. METODOLOGJIA



ANKETA E KI: PROFILI I KOMPANIVE

Challenge 2 51.4%

15.3%

33.3%

me shume 10 vjet

5 ne 10 vjet

me pak se 5 vjet

80.8%

9.6%

9.6%

shqiptare

e huaj

e perbashket



ANGAZHIMI I BIZNESIT MBI INOVACIONIN

A është ekosistemi 
(aktorët lokalë) i aftë të 
mbështesë “start-up” 

apo projekte/kompanitë 
e mëdha që kanë 

kapacitet të mbulojnë 
kostot-korporata?

Cili është perceptimi i 
kompanive mbi 
rolin/impaktin e  

inovacionit në planet 
për “rritje të 
kompanive”?

Si kompanitë e 
organizojnë punën e 

tyre në lidhje me 
innovacionin, dhe 

praktikat që përdorin?

Si kompanitë e 
buxhetojnë 

innovacionin, 
cilësia/angazhimi i 
kapitalit njerëzor 

kundrejt njohurive të 
reja?



II. GJETJE



II. GJETJE,
– SIPËRMARRJA / INSTITUCIONE / UNIVERSITET

36.1%

59.7%

4.2%

po

jo

nuk me intereson

A dini nëse ka Strategji për Inovacionin në Shqipëri?

33.8%

64.8%

1.4%

po

jo

nuk me intereson

A e dini kush është institucioni përgjegjës për zhvillimin 
e Inovacionit në vend?



II. GJETJE,
– SIPËRMARRJA / INSTITUCIONE / UNIVERSITET

39.3%

6.3%

14.3%

8.0%

17.9%

14.3%

Burime brenda kompanisë tuaj

Universitete/institucione të arsimit lartë

Qeveria, institute kërkimore private ose publike

Agjenci Qeveritare

Artikuj shkencorë dhe publikime tregu apo
teknike

Shoqata të profesionistëve

Gjatë tre viteve të fundit sa të rëndësishme kanë qenë burimet 
e mëposhtme të informacionit për aktivitetet tuaja inovative?

14.1%

22.5%

63.4%

pak/aspak

mesatarisht

shume

A mendoni se një bashkëpunim me sektorin akademik është i 
domosdoshëm në sigurimin e informacionit mbi mundësitë që 

ofrojnë zhvillimet e fundit?



EKOSISTEMI Pavarësisht dinamikave  (kombëtare, rajonale dhe BE), 
përpjekjet për stimuj fiskal, lidershipi, dhe qasja 

koherente ndaj inovacionit në ekosistemin e 
sipërmarrjes perceptohet si e kufizuar.

Ndërgjegjësim nga ana e kompanive mbi 
masat dhe investimet e qeverisë për të 

dixhitalizuar shërbimet publike

përmes platformave të centralizuara.

Mungesë e të dhënave publike të detajuara 
mbi inovacionin dhe modelet e bizneseve te

reja

Nuk ka informacion të harmonizuar dhe të 
thjeshtë mbi aktorët kryesorë të 

ekosistemit të inovacionit.

Mungon targetimi nga kompanitë shqiptare dhe 
ekosistemi i inovacionit në produktet “Made in 

Albania”.

Pavarësisht disa iniciativave sporadike,
modeli Triple Helix nuk perceptohet

funksional si rezultat i mungesës së besimit 
midis universiteteve dhe sektorit privat

II. GJETJE



II. GJETJE – SIPËRMARRJA & INOVACIONI

4.2%

15.3%

80.6%

pak ose aspak

mesatarisht

shume

A e konsideroni Inovacionin si nxitës në rritjen e të 
ardhurave të kompanisë?

52.11%

47.89%

po

jo

A keni zhvilluar aktivitete kërkim & zhvillim gjatë tre 
viteve të fundit?

15.1%

75.3%

9.6%

Kemi fond te dedikuar

Alokojme sipas rastit

Jo nuk kemi

A ka kompania juaj një fond të dedikuar për kërkim 
dhe zhvillim?



25.0%
25.8%

23.4%
16.4%

9.4%
0

mentaliteti
mungesa e besimit

veshtiresia ne perdorim - mungesa e dijeve nga…
mungesa e infrastruktures psh interneti

mungesa e pajisjeve psh telefon

Cilat konsideroni se janë 3 pengesat kryesore në përdorimin e 
shërbimeve/produkteve Inovatore në Shqipëri?

12.4%

14.1%

20.3%

19.8%

14.1%

4.5%

6.8%

7.9%

0

mentaliteti

veshtiresia ne kuptimin e Inovacionit

kosto te larta te zhvillimit te Inovacionit

mungese fondesh

mungesa e profesionisteve

mungesa e IT

kerkesa e ulet per prod/sherb inovatore

mungesa e informacionit mbi tregun

Cilat konsideroni se janë 3 pengesat kryesore në zhvillimin e 
produkteve/shërbimeve Inovative nga ana e kompanive në Shqipëri?

II. GJETJE – SIPËRMARRJA & INOVACIONI



38.4%

54.8%

6.8%

po

jo

me raste

A ka kompania juaj një fond të dedikuar për trajnimin e 
punonjësve?

9.9%

22.5%

67.6%

aspak te interesuar

neutral

shume te interesuar

Si e vlerësoni gatishmërinë  e punonjësve tuaj për të 
përvetësuar aftësi të reja?

II. GJETJE – SIPËRMARRJA & INOVACIONI



Sipërmarrja 
dhe Inovacioni 

Mentaliteti, mungesa e besimit, mungesa e 
njohurive dhe disponueshmëria e fondeve

perceptohen si pengesat kryesore të biznesit në 
përdorimin / prodhimin e inovacionit

Ekosistemi i start-up është në fazë fillestare, 
përdorimi i teknologjive të reja dhe zgjidhjeve 

inovative nga ndërmarrjet është shumë i ulët, ndërsa 
alokimi i fondeve K&ZH është spontan dhe në pjesën 

më të madhe NVM-ve nuk alokojnë fare buxhet

Shumica e kompanive konfirmojnë se nuk kanë 
një fond të dedikuar për trajnimin e stafit të tyre 

dhe se ekziston një hendek midis ofertës së 
studentëve dhe kërkesës që kompanitë kanë për 

fuqi punëtore

Formalizimi dhe mire-funksionimi i 
tregjeve si parakusht për të investuar 

në inovacion 

Udhëheqja e inovacionit, qeveria apo 
sektori privat dhe përgjigja në kohë e 

shërbimeve online

II. GJETJE 



II. GJETJE 
– AKSESI NË FINANCIM I INOVACIONIT

9.86%

90.14%

Po kam informacion

Jo nuk kam informacion

A keni informacion rreth fondeve të disponueshme për 
mbështetjen e Inovacionit?

16.7%

18.1%

22.2%

36.1%

6.9%

AIDA

Bankë

Donatorë

Fonde të kompanisë tuaj

tjeter

Nëse do të kërkoni fonde për Inovacionin ku do të 
drejtoheshit fillimisht?



Financimi i Inovacionit 
Nivel i ulët i përthithjes së 
fondeve mbi Inovacionin 

Informacion i limituar 
mbi fondet në 
dispozicion për 

financimin e Inovacionit 

Mungesa e informimit ndiqet 
edhe nga një mospërputhje mes 

kërkesës dhe ofertës së 
disponueshme për financimin e 
saj si psh për bizneset start- up

Stimuj të kufizuar publik për të rritur 
përfshirjen e Universiteteve në R&D, një 
specifikim me i qartë ne ERP 2021-23 mbi 
mënyrën se si do të arrihet objektivi(1% PPB)

Gjatë konsultimeve të Sekretariatit, u theksua 
ekzistenca e disa instrumenteve të pa 

integruar nën një organizëm mirë funksional 
dhe gjithashtu domosdoshmëria e krijimit të 
një fondi kombëtar ose rajonal të Inovacionit

II. GJETJE 
- FINANCIMI I INOVACIONIT



Vështirësitë për të gjetur 
investitorë seriozë të 

gatshëm për të investuar në 
tregun inovativ shqiptar

Ndërgjegjësim i kufizuar 
në lidhje me ligjin e 

TEDA-ve dhe inovacionin

Profesionistët shqiptarë që punojnë në 
distance (online) për kompanitë 

ndërkombëtare kryesisht në fushën e 
TIK, IT, BPO po rriten, veçanërisht pas 

Covid-19 

Ekonomia dixhitale/ internetit 
akoma një treg i paeksploruar, me 

lidhje të dobëta me prodhimet 
“Made in Albania” dhe incentiva 

të ulëta për përdoruesit

Nga takimet - 95% e produkteve 
dhe shërbimeve të ofruar përmes 

platformave elektronike në 
Shqipëri, nuk ishin produkte 

shqiptare

Mungesë të ndërgjegjësimit për potencialet e 
tregtisë elektronike dhe vështirësi nga 

agjencitë publike për të kuptuar modelin e tyre 
të të operuarit

Pandemia Covid19, solli në vëmendjen 
e të gjithëve rëndësinë e dixhitalizimit, 
pagesave në internet dhe përparimit të 

mëtejshëm në blerjet dhe tregtinë 
elektronike (e-commerce). 

II. GJETJE KRYESORE – TË TJERA 



REKOMANDIME



III. REKOMANDIME
- MIRËQEVERISJA E EKOSISTEMIT

• Pershpejtimi i miratimit te projektligjit "Për Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Start-up Inovative“.

Fuqizimi i ekosistemit të inovacionit përmes një kornize gjithëpërfshirëse ligjore dhe 
rregullatore 

• Mekanizmave të Prokurimit Para-Komercial / Inovacionit  - i mundëson sektorit publik të blejë shërbime kërkimore/ zhvillimore (R&D) 
për probleme praktike / ose sektoriale(Ligji 162/2020 "Për Prokurimin Publik);

• Projekteve që mundësojnë zgjidhje të “zgjuara”  ne sektore si menaxhimin e mbetjeve, ekonomia e gjelbër, agro, energji e 
rinovueshme, turizem, etj. 

• Zgjerim te games dhe cilesise se sherbimeve publike dixhitale psh këmbimi në kohë reale i të dhënave midis institucioneve te 
ndryshme, e-signature

• “Zbutjen e kostos” se K&Zh per bizneset  me fonde garancie ose instrumenta te tjere psh per teknologji, universitete, etj.

Konsolidimi  institucional per nje  koordinim eficent dhe stimulim te iniciativave 
inovatore nepermjet:

• Përfitimeve dhe mundësive që ofron ligji mbi TEDA

• “Distrikte të Inovacionit“ ose Rrjete Industriale Rajonale (cluster)

• Mbështetje e targetuar për ndërkombëtarizimin e Start-up nga AIDA (ose institucioni i ngarkuar për inovacion)

Promovimi  nga AIDA &MFE te investitorë “serioze” te huaj dhe vendas:



III. REKOMANDIME
- “QUADRUPLE HELIX” 

Përshpejtimi i strukturimit të arsimit modern (si pjesë e inputit te ekosistemit) në koherencë 
me kërkesat e industrive të reja “smart” që ofrojnë  punë me cilësi dhe që kërkojnë aftësi të 
reja. Krijimi sipas S3 i modeleve të bashkëpunimit me biznesin p.sh. – platform online ku 
depozitohen problematikat e biznesit qe analizohen me tej psh per doktoratura etj, ore te 
hapura me ish studente  qe jane “model” suksesi,  nderveprim me dhomat  e tregtise, etj.

Stimulimi i  ekspozimit te biznesit ndaj ideve inovatore nepermjet edukimit dhe përdorimit 
të medias 

Nxitja e bashkëpunimit midis universiteteve duke krijuar një konsorcium  bazuar në fushat 
specifike/ekspertize  te specializimit të universiteteve anëtare psh per mbeshtetje bizneseve 
ne fushen ligjore, farmaceutike, analiza te certifikuara laboratorike, teknologji, qendra 
trajnimi specifike, etj.

Strukturimi i lidhjeve mes akademisë / bizneseve dhe institucioneve financiare për të 
financuar idetë e studentëve për Start-up bazuar në nevojat e identifikuara të NVM-ve. 



III. REKOMANDIME
– AKSESI NË FINANCIM

• Krijimit të skemave të garantimit të kredive, ndarjes së riskut dhe subvencionimi i normave të interesit 

• Promovimit të skemave përmes një platformë të unifikuar në nivel kombëtar/ndërkombëtar.

Lehtësimi i qasjes në fonde (shtet & donator) të inovacionit, përmes:

Orientimi dhe suportimi i NMV-ve në rrugën drejt inovacionit dixhital përmes koordinimit te 
trajnimeve, këshillimeve, ndërmjetësimit të bashkëpunimeve, përthithjes së fondeve dhe 
rritjes së ndërgjegjësimit

Nxitja e modeleve alternative të  financimit si “Crowdfunding”

• Identifikimi i iniciativave të mundshme ligjore të cilat mund të lehtësojnë dhe mbështesin investimet e tyre në ide inovative

Ngritja e një rrjeti investitorësh të “business angels” 



III. REKOMANDIME
– EKONOMIA DIXHITALE

• Masa ligjore/rregullatore që lehtësojnë të bërit biznes në platformat dixhitale dhe internet psh identifikimi i qarte i aktoreve ne 
tregtine elektronike, etj.

Mbështetja e ekonomisë dixhitale nëpërmjet:

Miratimi i legjislacionit sekondar në lidhje me zbatimin e Ligjit "Për Shërbimet e Pagesave“

Në mbështetje të tregtisë elektronike, BSH dhe bankat tregtare duhet të marrin në 
konsideratë forma alternative të kleringut për transfertat lokale në EUR

• Rritja e aksesit në shërbimet e pagesave -POS, Karta Debiti/Krediti (psh. vendosja e një sistemi të përpunimit dhe claring të kartave 
brenda vendit)

Nxitja e formalizimit duke kufizuar dhe dekurajuar pagesat e parave me lek në dorë (cash)

• Shembull: Aprovimi dhe publikimi i nje plan  veprimi që adreson gjetjet e Raportit Diagnostikues të Bankës Botërore 
mbi Tregtinë Elektronike (Shtator 2020)

Aprovimi dhe Publikimi i Planit të Veprimit për Tregtinë Elektronike



DISKUTIME

A JEMI 
GATI?



DISKUTIME

Ekosistemi - Një vizion i qartë, angazhim i 
qëndrueshëm mbi inovacionin - parakushte për 

mirëqeverisje së ekosistemit – Institucione 
Publike/Universitete/Biznes/Media. 

Biznesi - Ndonëse e konsiderojnë inovacionin të 
rëndësishëm për të ardhurat, kanë plane për të 

investuar në produkte/shërbime të reja, hezitojnë
të angazhohen me buxhet /investim të 

qëndrueshëm. Përse? 

Aksesi në financim – Ndonëse ka disa iniciativa, ende 
niveli i aksesit të NVM-ve në projekte apo instrumenta 

të ndryshëm financiar me fokus inovacionin është i 
ulët. Cfarë duhet konsideruar në mbështetje?

Cili do të jetë roli dhe pozicioni i secilit  në 
mirëqeverisje? Si të përmirësojmë 

bashkëpunimin universitetet-biznes?
Sfidat e inovacionit e kompanive 
shqiptare - nga “përdorues” në 

“prodhues” të inovacionit (kompanitë 
start-up dhe të konsoliduara në treg).



FALEMINDERIT!
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