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METODOLOGJIA

Kompani

75 kompani i’u përgjigjen 

një pyetësori online 

Pyetësori përbëhej nga 3 

seksione: (1) Profili i 

kompanive (2) 

Sipërmarrja dhe 

Inovacioni (3) 

Sipërmarrja dhe 

institucionet publike 

Konteksti

Në takimin e ardhshëm 

të KI, 23 Mars 2021, do të 

diskutohet mbi 

potencialet e inovacionit 

për rritjen ekonomike të

vendit, sfidat dhe 

mundësitë që ofrohen në

vendin tonë

Problemi i Identifikuar

Gjetja e potencialeve të 

reja të investimeve në 

Inovacion bazuar 

kryesisht në sektorët 

prioritarë

(1)Ekosistemi (2)Biznesi 

dhe Inovacioni (3)Aksesi 

në Financim 



PROFILI I KOMPANIVE

Challenge 2



PROFILI I KOMPANIVE



Biznesi dhe 
Inovacioni

Me cilat sfida po 
përballen kompanitë? 



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

kompanisë? Vlerësoni nga 1 deri në 5 ku 1=Aspak dhe 5=Shumë)

Inovacioni është Prodhimi, Asimilimi dhe 
Shfrytëzimi i risive në një mjedis ekonomik

Produkt, shërbim, proces, marketin, organizim  
të cilin nuk e ke përdorur më parë

58 nga 75 ndërmarrje të intervistuara e 
konsiderojnë Inovacionin si një nxitës në

rritjen e kompanisë



Cfarë vendi zë zhvillimi dhe futja e inovacionit (sa vëmendje i 

kushtohet) në kompaninë tuaj? Vlerësoni nga 1 deri në 5 ku 1=Aspak 

dhe 5=Shumë)

Kompanitë deklarojnë se i 
kushtojnë vëmendje të lartë

zhvillimit dhe futjes së Inovacionit 
në kompanitë e tyre 

Gjithashtu kompanitë deklarojnë se 
gjatë 3 viteve të fundit kanë

przantuar një inovacion produkti, 
shërbimi apo procesi në aktivitetin 

e tyre 



A ka prezantuar kompania juaj nje Inovacion ne 3 vitet e fundit?

Challenge 2

Më shumë kompanitë kanë
prezantuar një Inovacion në

produkt dhe shërbim 

Kompanitë deklarojnë se pas 
COVID19 po e vlerësojnë më

shumë Inovacionin



A mendoni se është i nevojshëm një bashkëpunim me sektorin 

akademik (Universitete/Shkolla profesionale/etj) në sigurimin e 

informacionit mbi mundësitë e reja të zhvillimit (Vlerësoni nga 1 deri 

në 5 ku 1=aspak i nevojshëm dhe 5=shumë i nevojshëm) 

86% e kompanive mendojnë se 
një bashkëpunim me sektorin 
akademik mbi mundësitë e 
reja të zhvillimit është
mesatarisht ose shumë i 
nevojshëm 



Gjatë tre viteve të fundit sa të rëndësishme kanë qënë burimet e 

mëposhtme të informacionit për aktivitetet tuaja inovative? (vlerësoni 

nga 1 deri në 5 ku 1=Aspak dhe 5=shumë të rëndësishme)

Në kuadër të ideve mbi 
Inovacionin idetë brenda 
kompanisë vlerësohen si më të
përdoruara, të ndjekura nga 
Artikuj shkencorë dhe publikime 
teknike 

Universitetet janë burimi i fundit 
që mendohet të përdoret nga 
kompanitë edhe pse 86% e 
kompanive e konsiderojnë të
nevojshëm bashkëpunimin me to 



A keni zhvilluar aktivitete të Kërkim & Zhvillimit në tre vitet e fundit?

52% e kompanive deklarojnë të
kenë ndërmarë aktivitete të
kërkim zhvillimit në 3 vitet e 

fundit



A ka kompania juaj një fond të dedikuar për K&Zh?

Challenge 2

Vetëm 15% e kompanive kanë
një fond të dedikur të K&Zh; 

ndërkohë 75%e tyre 
deklarojnë se alokojnë fonde 

sipas rastit 

Situata është e njëjtë
pavarësisht madhësisë së

biznesit; Kompanitë alokojnë
fonde për K&Zh në mënyrë

rastësore 



Sa i përdorni shërbimet Inovatore të ofruara nga kompani të tjera si 

psh shërbimet e Institucioneve Financiare si POS, ATM, E-banking, 

Transferta online etj. (Vlerësoni nga 1 deri në 5 ku 1=Asnjëherë dhe 

5=Gjithmonë) Challenge 2

Përafërsisht 86% e 
kompanive deklarojnë se 

përdorin shërbimet e 
ofruara nga kompanitë e 

ndryshme financiare 
gjithmonë ose me raste 



Cilat konsideroni se janë 3 pengesat kryesore në përdorimin e 

shërbimeve/produkteve Inovatore në Shqipëri:

Challenge 2

mentaliteti, mungesa e 
besimit dhe veshtirësia në
përdorim janë 3 arsyet 
kryesorë që pengojnë
kompanitë në përdorimin e 
shërbime inovatore



Cilat konsideroni se janë 3 pengesat kryesore në zhvillimin e 

produkteve/shërbimeve Inovative nga ana e kompanive në Shqipëri:

Challenge 2 Në drejtim të zhvillimit të
produkteve inovative, kostot 
e lart të inovacionit, mungesa 

e fondeve, dhe mungesa e 
profesionisteve

konsiderohen si 3 pengesat 
kryesore 

Pavarësisht moshës në treg 
kostot e larta të inovcionit 
konsiderohen si pengesa 

kryesore nga ana e 
kompanive 



A bën kompania juaj një vlerësim periodik të aftësive dhe nevojave 

për trajnim të punonjësve?

Challenge 2

Kompanitë duket se në
përgjithësi bëjnë vlerësime 
të aftësive dhe nevojave për 
trajnim të punonjësve, më

shumë se 1 here në vit



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

Challenge 2

Ndërkohë 55% e kompanive 
nuk kanë fond të dedikuar për 

trajnimin e punonjësve;  

ndërsa 38% deklarojnë se 
kanë një fond të dedikuar, 

pavarësisht madhësisë së tyre 



Si e vlerësoni gatishmërinë  e punonjësve tuaj për të përvetësuar 

aftësi të reja? Vlerësoni nga 1 deri në 5 ku 1=Aspak të Interesuar dhe 

5=shumë të interesuar
Challenge 2

Konfirmohet gatishmëria e 
punonjësve për të fituar 

njohuri të reja 



Çfarë veprimesh ndërmerr kompania për të zgjidhur mungesën e 

aftësive të punonjësve ekzistues? (mund të zgjidhni deri në 3 mundësi)

Challenge 2

Mungesa e aftësive të
stafit zgjidhet nëpërmjet 

riorganizimit brenda 
kompanisë dhe rritjes së 

e trajnimeve brenda 
kompanisë



Keni në plan të fusni një nga zërat e mëposhtëm në 12 muajt e 

ardhshëm

Challenge 2

Kompanitë kryesisht do të
shtojnë teknologji të reja, të

zgjerojnë aktivitetet 
egzistuese ose të fusin 

shërbime të reja përgjatë 12 
muajve të ardhshëm 



Cilin vend të rajonit e shikoni si më Inovativ?

Challenge 2

Serbia konsiderohet si vendi 
me inovator nga kompanitë e 
ndjekur nga Kosova 



Biznesi 
përkundrejt 

Qeverisë



Vlerësoni angazhimin e institucioneve publike ndaj ofrimit të shërbimeve 

Inovatore për biznesin nga 1 deri në 5 (ku 1 pak/aspak angazhim dhe 

5 = shumë angazhim)

Perceptimi i 
kompanive është për 

një angazhim jo të
kosiderueshëm nga 
ana e institucioneve 
publike në drejtim të 
ofrimit të shërbimeve 

inovatore  



A e dini nëse ka Strategji për Inovacionin në Shqipëri?

Challenge 2

Rreth 60% e kompanive nuk e dinë
nëse ka një Strategji për 
Inovacionin në Shqipëri 



A e dini kush është institucioni përgjegjës për zhvillimin e Inovacionit 

në vend?

Madje 65% nuk janë të
qartë se kush është

institucioni përgjegjës 
për drejtimin e zhvillimit 

të Inovacionit 



A mendoni se qeveria është më përpara se biznesi në ofrimin e 

shërbimeve Inovatore?

Udhëheqësi i 
Inovacionit në
vend 
konsiderohet
vetë sektori 
privat 



Sa i përdorni ju shërbimet Inovatore të ofruara nga Institucionet 

publike e-albania/e-tax/etj., vlerësoni nga 1 deri në 5 ku 1=nuk i përdor 

fare dhe 5=i përdor gjithmonë)

Shërbimet e ofruara nga 
shteti i përdor gjithmonë 61% 
e kompanive, kryesisht e-
albania dhe e-tax 



A mendoni se shteti duhet të jetë Inovator në ofrimin e shërbimeve 

apo tradicional (si ka qëne gjithmonë me letra, sportel, etj):

Në unanimitet kompanitë
presin që shteti të
fokusohet drejt Inovacionit 



A keni informacion rreth fondeve të disponueshme për 

mbështetjen e Inovacionit?

Kompanitë nuk janë të
informuara rreth fondeve të
disponueshme për 
mbështetjen e Inovacionit 



Nëse do të kërkoni fonde për Inovacionin ku do të drejtoheshit 

fillimisht?

Kryesisht fondet e veta, 
dhe më pak donatorët apo 

bankat konsiderohen si 
kryesore në financimin e 

Inovacionit 



A mendoni se sistemi i ri i monitorimit dhe qarkullimit te fatures 

(Fiskalizimi) po implementohen në momentin e duhur?

Fiskalizimi në masën më të
madhe të kompanive 

konsiderohet i nxituar edhe 
pse 32% e kompanive 

mendojnë se është
momenti i duhur pë t’’u 

implementuar



A mendoni se jini të përgatitur për të përdorur sistemin e ri të 

Fiskalizimit (vlerësoni nga 1 deri në 5 ku 1=aspak i përgatitur dhe 

5=shumë i përgatitur)

50% e kompanive nuk janë
të përgatitur për 
përdorimin e këtij sistemi 
kryesisht nga kostot e larta 
dhe mungesa e trajnimeve 



A mendoni se Institucionet publike duhet të mbështesin zhvillimin 

e Inovacionit në sektorin privat?

Në një zë kompanitë
menojnë se shteti duhet 
të jetë mbështetës ndaj 
sektorit privat në 
zhvillimin e inovacionit 



FALEMINDERIT



Rreth Këshillit të Investimeve në Shqipëri
Këshilli i Investimeve ka si qëllim rritjen e besimit të ndërsjellë midis biznesit dhe qeverisë duke kontribuar 

në institucionalizimin e dialogut mbi politikat në vend. Kontribuon në reformat kombëtare dhe procesin e 

tranzicionit ekonomik duke ndihmuar në përmirësimin e institucioneve, ligjeve dhe politikave që promovojnë 

mirëfunksionimin e tregut.


