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MATRICA E REKOMANDIMEVE 
 

“NDËRKOMBËTARIZIMI I NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME” 
   

SEKRETARIATI KËSHILLI I INVESTIMEVE 
Nëntor  2021 

 
Matrica e Rekomandimeve ka për qëllim të përmbledhë Rekomandimet dhe Zgjidhjet e propozuara në Notën Teknike si dhe shërben edhe si një Plan i Brendshëm 
Monitorues i Sekretariatit në mënyrë që të ndjekë zbatimin e tyre.                                                                                                                     
Rekomandimet e mëposhtme janë rezultat i analizës dhe konsultimeve të Sekretariatit të KI me një numër të madh aktorësh dhe ekspertësh si në sektorin privat ashtu edhe 
në atë publik (por nuk parashikojnë zgjidhje shteruese për problemet dhe çështjet e ngritura). Këtu mbulohen vetëm sfidat e kompanive në lidhje me procesin e 
ndërkombëtarizimit dhe të cilat nuk janë analizuar deri më tani në mbledhjet e mëparshme të KI. Kështu problematikat e informalitetit, aksesit ne financim apo inovacionit 
, janë adresuar në analizat tona të mëparshme të tilla si (i) Informaliteti - i mbuluar në Notën Teknike “Informaliteti në Ekonomi”, “Formalizimi në Bujqësi”, “Formalizimi 
në Turizëm” (ii) Aftësitë - mbuluar në Notën Teknike: “Aftësitë e Tregut të Punës në Sektorin BPO”, “Inovacioni në Sipërmarrje” (iii) Qasja në Financa - e mbuluar në 
Notën Teknike “Aksesi në Financa në Agrobiznes”. Rekomandimet e paraqitura këtu duhet të konsiderohen në korrelacion me rekomandimet e dhëna nga KI në mbledhjet 
mbi “Promovimi i Investimeve në Agro-përpunim” dhe “Inovacioni në Sipërmarrje” 
 

Fusha e Ndërhyrjes / Rekomandimi 
Institucioni 

Përgjegjës/Institucione të 
përfshira në zbatim 

Afati 

Rekomandim 11: AIDA/MFE/ në bashkëpunim me donatorët, shoqatat e biznesit, dhomat e tregtisë të ndërmarrin një vlerësim 
që synon verifikimin e NMVM-ve eksportuese dhe NMVM-ve me potencial dhe gatishmëri për t’iu qasur tregjeve të huaja sipas sektorëve 
prioritarë. Bazuar në këtë vlerësim, të konsolidohet databaza kombëtare/sektoriale (të dhënat duhet të përditësohen periodikisht) që do të 
ndihmojnë në përshtatjen më të mirë të programeve të trajnimit në:  

(i) Përgatitjen për eksport: seminare mbi rregulloret e tregtisë, kërkim tregjesh ndërkombëtare, trajnime mbi hartimin 

e biznes planeve për eksport duke u fokusuar në strategjinë e eksportit; 

(ii) Përgatitjen për tregun: trajnime mbi shitjet, seminare të përbashkëta ndërkombëtare jashtë vendit së bashku me 

pjesëmarrës nga vende të tjera për të zgjeruar rrjetin ndërkombëtar të partnerëve dhe ekspertëve të tregtisë, 

seminare ndërkulturore, trajnime mbi menaxhimin e ndryshimeve dhe marketingun e tregtisë ndërkombëtare; 

(iii) Takime biznesi me klientë potencialë, duke rezultuar në eksporte të rritura. 

 

 
 
 
 

AIDA/MFE 
 

(Donatorët/ Shoqatat e 
biznesit / Dhomat e 

tregtisë) 

 
 
 
 

Afatmesëm 

 
1 Rekomandimi i referohet pjesërisht një praktike të mirë të zbatuar më parë në Slloveni. 
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Rekomandim 2:  Duke konsideruar se integrimi i MSME në zinxhirin ndërkombetar të vlerës nuk lidhet 
vetëm me koston apo teknologjinë, por edhe me ndryshimin e modeleve të biznesit dhe kulturën organizative, 
(MFE/AIDA në bashkëpunim me shoqatat e biznesit e dhomat e tregtisë) të përshpejtojnë mbështetjen institucionale në zbatimin  
e programeve për të përmirësuar menaxhimin e Ndërmarrjeve Mikro të Vogla dhe të Mesme në trajnime mbi ndërkombëtarizimi2, 
përmes partneriteteve mes qeverisë/AKPA/industrive/shkollave profesionale/universiteteve/donatorëve: 

(i) trajnime të targetuara për grupe të veçanta menaxherësh, si sipërmarrësit e rinj dhe eksportuesit për të investuar më shumë në 
menaxhimin korporativ dhe strukturat e kërkimit dhe zhvillimit.  

(ii) trajnime të dedikuara për bizneset start-up  
(iii) trajnime për menaxherët e NMVM-ve edhe jashtë zonave urbane   

nxitje e sipërmarrjes përmes sistemit të përgjithshëm arsimor dhe përmirësimin e qasjes ”holisitke” ndaj kulturës së sipërmarrjes  

 
MFE/AIDA 

 
(Donatorët Shoqatat e 
biznesit / Dhomat e 

tregtisë) 
 

 

 
Afatmesëm  

 
 

   

Rekomandim 3: Për të rritur konkurrencën midis NMVM-ve për aksesim të fondeve të disponueshme dhe për të përmirësuar 
mbulimin, efektivitetin dhe transparencën e këtyre fondeve (grante, skema garancie etj.), një komponent i ri mund të shtohet në platformën e 
menaxhuar nga AIDA (aida-smefinance.gov.al) ku të përmblidhet një bazë të dhënash mbarëkombëtare mbi NMVM-të përfituese të granteve, 
e lidhur kjo edhe me një format vlerësimi, pikëzimi dhe indikatorë të veçantë mbi besueshmërinë e tyre si përdorues të fondeve. 
 

 
AIDA/MFE 

 
(Donatorë)  

 
Afatshkurtër  

Rekomandim 43: Mbështetje e hulumtimit të tregut për NMVM-të për të lehtësuar vendimet dhe ulur kostot e hyrjes në tregjet e 
huaja, përmes granteve të dhëna ose tenderave publike për të mbështetur çdo fazë të aktivitetit të ndërkombëtarizimit. Kjo mund të prezantohet 
si pjesë e fondit të konkurrencës që tashmë funksionon në AIDA, i lidhur me një buxhet të veçantë kushtuar kësaj iniciative.  
 
Qëllimi i iniciativës duhet të jetë financimi i NMVM-ve mbi përgatitjen për hulumtime tregu, për të arritur progres pozitiv 
me produktet/shërbimet aktuale në tregje të reja të huaja ose të mbështesë produktet e reja në tregjet ekzistuese, dhe 
kështu të ulë kostot e hyrjes në një treg të jashtëm dhe rrezikun e qasjes së një produkti të ri në një treg të huaj.  
Hulumtimi i tregut është një paraqitje e strukturuar e të dhënave për tregun dhe konkurrencën, të marra kryesisht nga 
burimet parësore, për të arritur: 
 

(i) Identifikimin dhe krahasimin e mundësive të reja të tregut/produktit; 

(ii) Vlerësimin e përshtatshmërisë së produktit sipas nevojave të një tregu të huaj;  

 
 

MFE/AIDA 
 

 
 

Afatmesëm 

 
2 Trajnim mbi ndërkombëtarizimin dhe strategjitë e hyrjes në tregje të reja; Trajnim mbi tendencat dhe mundësitë e tregut të lëvizshmërisë inteligjente (smart mobility); Trajnim gjuhësor dhe kulturor; Trajnime të 
fokusuara në vendin specifik (si p.sh. fiskale, juridike); Forumet e eksportit; Akademitë e ndërkombëtarizimit/eksportit; Transferimi ndërkombëtar i teknologjisë. 
3 Rekomandimi i referohet një praktike të mirë të aplikuar në Slloveni në kuadër të “granteve për të mbështetur çdo fazë të aktivitetit ndërkombëtarizues”. 
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(iii) Përgatitjen e një plani për përshtatjen e produkteve me nevojat e tregut të huaj; 

(iv) Identifikimin e kanaleve të përshtatshme të shitjes në tregun e huaj. 

 
   

 
Rekomandim 54:    MFE/ AIDA - Financimi i modeleve të “Kontratave të Rrjetit për Ndërkombëtarizimin” me qëllim krijimin e 
rrjeteve të biznesit në sektorë të veçantë (p.sh. në industrinë e veshjeve ushtarake) përmes grupeve horizontale dhe daljen në tregun e huaj me një 
ofertë të përbashkët të konsoliduar.  
 
Qëllimi i kompanive që i përkasin këtij rrjeti është të përmirësojnë pozicionimin e tyre konkurrues përmes zbatimit të 
shërbimeve të integruara për zhvillimin e aktiviteteve të ndërkombëtarizimit të produkteve dhe shërbimeve të tyre, rritjen 

e standardeve të prodhimit (psh. “anchor investors”, investitorë të mëdhenj në një zinxhir vlere pas të cilit mund të 
lidhen në formë “cluster” edhe investitorë të tjerë, NMVM si partner) dhe sofistikimin e ofertës së tyre drejt tregjeve 
me vlerë më të lartë. 
 

 
 

MFE/AIDA 
 

(Shoqatat e biznesit / 
Dhomat e tregtisë) 

 
 

Afatmesëm 

Rekomandim 65:        MFE/ AIDA - Krijimi i një Portali Sektorial të Eksportit në kuadër të Strategjisë së ardhshme të Eksportit. 
Ky portal duhet t’u sigurojë anëtarëve të komunitetit të biznesit6: 

(i) informacion mbi tregjet e huaja;  

(ii) udhëzuesa mbi eksportin dhe marketingun në tregje të huaja;  

(iii) akses në rrjetëzim me palë ndërkombëtare; 

(iv) këshillim tregtie me jashtë, transport e shitje me shumicë; 

(v) arkitektë e dizajn; 

(vi) përfaqësues/ndërmjetësues tregtie; 

(vii) oferta nga kompani të huaja; statistika mbi tregtinë e jashtme dhe situatën ekonomike. 

 
Qëllimi final i kësaj ndërhyrjeje do të jetë: 

(i) informimi mbi materiale të avancuara, teknologji, paisje e makineri inovative; 

(ii) informimi mbi situatën e tregjeve ndërkombëtare dhe oportuniteteve për krijimin e mardhënieve të biznesit dhe 

bashkëpunimit; 

 
 

            MFE/AIDA 

 
 

Afatmesëm 

 
4 Rekomandimi i referohet një praktike të mirë të aplikuar në rajonin e Abruzzo -Itali, e cila u finalizua me krijimin e “SIMUL - Sistemi multifunksional për automatizimin industrial” një rrjet biznesi që 
operon në fushën e automatizimit industrial. Masa financoi me 50% kostot e pranueshme për kryerjen e aktiviteteve “promovuese” dhe “organizative” për procesin e ndërkombëtarizimit. 
5 Rekomandimi i referohet pjesërisht një praktike më të mirë të aplikuar në Bullgari dhe Slloveni. 
6 Propozim i Sekretariatit të KI për agropërpunim 
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(iii) informimi mbi programet që suportojnë NMVM-të; 

(iv) informimi mbi ndryshimet rregullatore në lidhje me sektorët. 

 

Rekomandim 7: AIDA - Rritja e përqindjes së pjesëmarrjes së NMVM-ve përkundrejt korporatave, në misionet tregtare, forumet e 
biznesit dhe ngjarje të tjera promovuese si panaire tregtare (si klientë dhe si pjesëmarrës) duke i ndihmuar ata të krijojnë kontakte të reja 
biznesi, partneritete dhe depërtim ose hyrje në zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit, përmes: 

(i) Organizimi i eventeve si “Dita e Shitjeve” veçanërisht në prodhim dhe agro-përpunim, për t’u mundësuar hyrjen 

në zinxhirët e furnizimit; 

(ii) Pjesëmarrje dhe zbatimi i eventeve B2B në Shqipëri dhe jashtë vendit për të mbështetur krijimin e kontakteve të 

biznesit/partnerëve të rinj të biznesit; 

(iii) Organizimi i delegacioneve ekonomike të brendshme dhe të jashtme, prezantime të industrive e kompanive 

shqiptare, shkëmbimeve të ekspertizave, konferenca dhe evente të tjera biznesi; 

(iv) Organizimi i misioneve duke sjellë ekspertë dhe blerës nga tregjet jashtë vendit për t’u mundësuar kompanive të 

takohen me klientë të rinj dhe të mësojnë rreth tregjeve të reja. 

 

 
AIDA 

 
Afatmesëm 

Rekomandimi 8: Ndërhyrjet e mësipërme, duhet të mbështeten nga MFE me politika të qëndrueshme dhe të 
harmonizuara, që të synojnë tërheqjen e investimeve lokale dhe të huaja por edhe stimulojnë ndërveprimin midis kompanive të huaja/lokale dhe 
MSMEve.  Për këtë do të rekomandonim : 

- ndërmarrjen e një vlerësimi paraprak mbi ndikimin e stimujve specifikë të ofruar deri më sot në kuadër të paketave fiskale 

të mëparshme (2014-2021), ligjit të investimeve strategjike (psh. si kanë ndikuar investitorët strategjike në NMVM 

lokale)  në sektorë prioritarë si turizmi, IT, agro-përpunimi. Publikimi i tij jo vetëm që do të rriste transparencën në lidhje 

me përdorimin e fondeve publike në mbështetje të konkurrencës së sektorit privat, por do të shërbente edhe si një baze analize 

e politikave publike në mbështetje të sektorëve/produkteve të caktuara për eksport. 

- Vlerësim i lidhjeve të mundshme midis firmave supply chain (NMVM/Korporata/IHD) në sektorë të caktuar, 

konsiderimin e një qasje “holistike” të kuadrit të politikave dhe standardeve (macro level) me synimin që edhe funksionet 

mbështetëse që lehtësojnë financimin e përputhshmerisë (gjurmueshmëria) me standardet ndërkombëtare, të përcaktohen në 

koherence me rolet, rregullat dhe ndërveprimin e aktorëve. Në këtë proces të konsiderohet edhe adresimi i problematikave 

që lidhen me “gap” midis “skill supply” dhe nevojave të industrisë që kërkon të integrohet në zinxhirin global. Të 

përcaktohet qartë në cilin drejtim do të orientohet kapitali njerëzor në fusha të caktuara të ekonomisë që kanë kërkesa të 

ndryshme për llojin dhe cilësinë e fuqisë punëtore pasi p.sh. turizmi kërkon aftësi të tjera nga transporti. 

- Sugjerimet të konsultohen me aktorët kryesorë për të siguruar angazhimin, mbështetjen dhe bashkëpunimin në procesin e 

zbatimit dhe monitorimit të politikave në grupe pune të përbashkëta dhe specifike qeveri biznes. 

 

 
MFE/ AIDA 

 
(Dhomat e Biznesit 

Donatorë) 

 
 

Afatmesëm 
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Rekomandimi 9: Duke marrë parasysh momentin si edhe angazhimin unik të politikave të BE-së por edhe të qeverisë shqiptare 
në kuadër të iniciativave të marrëveshjeve “green”, instrumentet e disponueshme të donatorëve, si edhe potencialet unike shqiptare në lidhje me 
ekonominë “green”, MFE, MIE, AIDA, donatorë, NJVQV duhet të krijojnë instrumentin e posaçëm të avokimit për NMVM-të mbi 
efiçencën e energjisë dhe opsionet e menaxhimit të mbetjeve (fokus industritë e prodhimit, sektori i turizmit, etj).  

Objektivat për t’u arritur: 

(i) propozimi i stimujve të rinj që do të nxisin fokusin dhe përfshirjen në ekonominë “green” të NMVM-ve; 

(ii) rritja e ndërgjegjësimit të sipërmarrësve të NMVM-ve për kosto/përfitim në përdorimin e opsioneve 

alternative të energjisë; 

(iii) përgatitja më e mirë për të zbutur çdo krizë energjetike të ardhshme; 

(iv) evidentimi i shqetësimeve kryesore për akses më të mirë dhe përfitim nga instrumentet e marrëveshjeve 

“green”. 

 

 
MFE, MIE, AIDA,  

 
(Donatorë, NJVQV) 

 
 

Afatmesëm  

Rekomandimi 10: AIDA në bashkëpunim me MFE/MSHMS/UCCIAL/donatorët dhe shoqatat e biznesit - Të ngrihet dhe 
të promovohet në një format të qëndrueshëm kombëtar vlerësimi i “praktikave të përgjegjshme” të operimit të biznesit të NMVM në formën e 
çmimit të “Praktikave më të Mira”, ku suksesi i një kompanie promovon një shembull standard publik për kompanitë e tjera (p.sh. çmimi 
vjetor për bizneset që operojnë në përputhje me standardet ekologjike) për të stimuluar kalimin  nga “drejtorë” të kompanive në “sipërmarrës” 
model. Ndërgjegjësimi i sipërmarrësve që pa një certifikim dhe rritje të standardeve, ato nuk mund të jenë konkurruese dhe të eksportojnë  
produktet e tyre në tregje të reja evropiane dhe botërore. 

 
AIDA 

 
(MFE/MSHMS/ 

UCCIAL/Donatorët 
/Shoqatat e biznesit ) 

 
Afatmesëm 

   

 

 
SUGJERIME TË TJERA  

 

 
SUBJEKTI 

  

  

  

  

 

SHKURTIME:  
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MFE- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

MSHMS – Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

MIE  – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

AIDA – Agjencia Shqiptare e Zhvillimi të Investimeve 

BSH – Banka e Shqipërisë 

FIAA- Shoqata e Investitorëve të huaj në Shqipëri 

UCCIAL – Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë 

AFATI: 

 
Afatshkurtër- periudhë nga 1 muaj në 6 muaj.                                  
Afatmesëm – periudhë nga 6 muaj në 1 vit.  
Afatgjatë - periudhë mbi 1 vit. 


