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Mbledhje e Këshillit të Investimeve
Tiranë, 12 nëntor 2021

NDËRKOMBËTARIZIMI I 
NDËRMARRJEVE MIKRO, TË 

VOGLA DHE TË MESME

Sfidat dhe mundësitë



PËRMBAJTJA
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❑ OBJEKTI DHE METODOLOGJIA 

❑ GJETJE KRYESORE

❑ REKOMANDIME 



✓ Stimulimi i debatit dhe ndërgjegjësimi i sipërmarrësve të NMVM-ve për mundësitë që lidhen
me pjesëmarrjen në zinxhirët e vlerave globale, duke theksuar se në një masë të madhe
ndërkombëtarizimi përcaktohet kryesisht nga njohuritë dhe besueshmëria.

✓ Të shërbejë si një vlerësim që mund të ndihmojë ekzekutivin në ndërhyrjet e tij në mbështetje të
zbutjes së kostove që lidhen me ndërkombëtarizimin e NMVM-ve.

• Do të ishte e këshillueshme që të ndiqet nga analiza të plota të zinxhirëve të vlerës së shtuar
të sektorëve/produkteve për analiza/mbështetje më të hollësishme.

▪ Analiza mbështetet në 2 shtylla kryesore:

❑ Faktorët e brendshëm të lidhur direkt me NMVM 
❑ Faktorët e jashtëm të lidhur indirekt me NMVM
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OBJEKTIVI
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PROBLEMATIKA/SUGJERIME TË NMVM-ve

Tërheqja e investitorëve të huaj 
perëndimorë (gjermanë, francezë, 

suedezë, zvicerianë, etj.) seriozë  
mund të siguronin trajtimin e duhur 

të fuqisë punëtore nga ana 
financiare dhe kushteve të punës

Fokusi duhet të jetë drejt tregjeve të 
pasura dhe prestigjioze të cilat 

sjellin standard, CSR dhe modele 
zhvillimi

Pas COVID-19, Shqipëria duhet të 
shfrytëzojë momentin e krijuar për 

t’u kthyer në “uzinën e Europës” 
duke qënë se ka fuqi punëtore me të 

njëjtën cilësi si në Europë dhe 
tashmë po ndodh ri-lokalizimi i
tregjeve dhe Europa po kërkon 

tregje sa më afër

Referuar mbetjeve, duhen hartuar 
politika specifike në drejtim të 

mbrojtjes së  ambjentit. MTM duhet 
të incentivojë në këtë drejtim. Bërja 
e fushatave për riciklimin do ishte 

një ndërhyrje e nevojshme

Përtej aftësive menaxheriale të 
drejtuesve të rëndësishme janë edhe 
“aftësitë soft” të punonjësve të tilla 

si: Qasja ndaj punës/Etika në 
punë/Disiplina e punës/aftësitë 

analitike

Duhet investuar në krijimin e 
kulturës së sipëmarrjes, krijimi i 

profilit profesional dhe konkurrues

Pengesat kryesore në drejtim të 
tërheqjes së investitorëve në vend 

dhe rritjes së eksporteve janë norma 
e tatimit mbi fitimin prej 15%; dhe 

forcimi i lekut (ndaj Euros në 
veçanti), i cili ka sjellë rritje të 

konsiderueshme të kostove për 
kompanitë 

Eksportet janë të ardhurat e një 
vendi prandaj Shqipëria duhet të 

ketë fokus primar rritjen e 
eksporteve kryesisht nëpërmjet 

tërheqjes së investitorëve të huaj 
perëndimorë, orientimi i tyre në 

sektorë primarë, ulja e korrupsionit, 
shfrytëzimi I fuqisë punëtore të aftë

Ndryshimi i mendësisë së drejtimit 
të një NMVM – Kalimi nga drejtor 

në sipërmarrës



METODOLOGJIA

Desk-research

• Raporte kombëtare dhe 
ndërkombëtare, ligje/akte 
nënligjore

• Analiza të të dhënave 
zyrtare

• Të dhëna nga takime 
direkte me aktorë të 
ekosistemit

• Raportet e KI 2015-2021

Konsultime

• 23 takime direkte dhe në 
platformën ZOOM me 
institucione publike, 
shoqata dhe sipërmarrje

• Komente nga Anetarë dhe 
Partnerë të KI

1 Pyetësor

• Me 82 kompani (industria 
e veshjes, bujqësi dhe 
turizëm) mbi:

⎯ Faktorët e brendshëm 
(direktë) pengues

⎯ Faktorët e jashtëm 
(indirektë) pengues 

⎯ Sugjerime për zgjidhjen 
e problematikave 
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POZICIONIMI NDAJ NDËRKOMBËTARIZIMIT
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TRENDI I TË DHËNAVE  
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Mikro (1-9) janë mesatarisht 93% e NMVM,  
sigurojnë punësimin më të madh (49% të të 

punësuarve nga NMVM), 19% të investimeve 
nga NMVM, japin gati të njëjtën vlerë të 

shtuar në ekonomi krahasuar me ndërmarrjet 
e vogla dhe të mesme32% të totalit. 

Në Shqipëri vetëm 3,1% e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të 
mesme janë eksportues. 

Në një qasje rajonale (2014-2017), pjesa e eksporteve të NMVM-ve 
mes ekonomive të Ballkanit Perendimor mbeti relativisht konstante 
në të gjithë rajonin, me përjashtim të Shqipërisë, përqindja e të 
cilëve u rrit nga 47% në 61%.

Pavarësisht dinamikave pozitive në eksport, Shqipëria ende qëndron 
nën mesataren e vendeve të Ballkanit Perendimor përsa i përket 
dimensionit të ndërkombëtarizimit të NMVM-ve.

Pandemia e Covid-19 po krijon një realitet të ri në mbarë botën. 
Shqipëria dhe ekonomitë e tjera të Ballkanit Perëndimor mund të 
shfrytëzojnë mundësitë që dalin nga ky realitet i ri ku vendet 
evropiane kanë kthyer sytë nga tregjet rajonale dhe sa më afër tyre.



Profili i kompanive 



Profili i kompanive 



Ka përparim në 
përafrimin dhe 
përmirësimin e 
axhendës dhe 

politikave kombëtare 
që ndikojnë në 
veprimtarinë e 

NMVM-të me atë të 
miratuar në nivel të 

BE-së (BIDS, etj).

Komuniteti i biznesit 
thekson se qeverisja e 
mirë në nivel qendror 
dhe lokal, së bashku 

me koordinimin e 
formalizuar ndër-
institucional janë 

elemente thelbësore 
për lehtësimin e 

ndërkombëtarizimit të 
NMVM-ve

Regjistrimi i një 
biznesi dhe aplikimi 
për licenca dhe leje 

janë thjeshtuar

Dixhitalizimi i 
shërbimeve 

qeveritare ka 
reduktuar barrën 

administrative për 
NMVM-të

Korniza ligjore për 
procedurat e 

falimentimit është 
forcuar

Analiza e Ndikimit 
Rregullator (RIA) po 
bëhet kohët e fundit 

një standard në 
procesin e 

mëparshëm 
legjislativ, duke 

përfshirë rregulloret e 
sipërpërmendura që 

prekin NMVM-të.

Dinamikat ligjore dhe rregullatore

GJETJET KRYESORE:
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GJETJE  - SIPËRMARRJA DHE MJEDISI I JASHTËM
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GJETJET KRYESORE

▪ Informaliteti, Aksesi në financim dhe politikat tregtare perceptohen nga sipërmarrësit si tre
pengesat kryesore që minojnë përpjekjet e tyre për zgjerim global dhe integrim në zinxhirët
globalë të vlerave.

▪ Sektori i Turizmit percepton infrastrukturën si pengesën kryesore.

▪ Sektori i veshjeve percepton politikat tregtare dhe informaliteti në të njëjtin nivel rëndësie.

▪ Bujqësia i kushton vëmendje më të madhe informalitetit si çështja kryesore kufizuese në sektor.

Faktorë të jashtëm
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GJETJE – PENGESAT KRYESORE NË EKSPORT
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GJETJE – PENGESAT KRYESORE INTEGRIMI NË GVC
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Faktorë të brendshëm të lidhur direkt me NMVM-të

GJETJET KRYESORE

● Burimet e kufizuara financiare dhe qasja në burimet e jashtme të financimit i pengojnë NMVM-të
të ndërkombëtarizohen

● Madhësia e kompanive dhe nivelet e ulëta të produktivitetit kufizojnë aftësinë e NMVM-ve për të
konkurruar në tregjet rajonale/evropiane ose në tregje të tjera ndërkombëtare:

● NMVM-të e konsultuara nuk e konsiderojnë Inovacionin dhe Teknologjinë ndër tre pengesat kryesore për procesin e
ndërkombëtarizimit të tyre.

● NMVM-të shqiptare nuk po përfitojnë plotësisht nga proceset e transformimit digjital që mund të nxisin zhvillimin e
teknologjive të reja dhe të besueshme.

● Niveli i ulët i përvojës në eksport përcakton aksesin e kufizuar të shumicës së NMVM-ve në tregjet
globale dhe zinxhirët e vlerës:

● Mungesa e informacionit mbi tregjet e synuara konsiderohet pengesa e dytë, më dominuese në sektorin e veshjeve
dhe Agropërpunimin.

● Mungesa e rolit të marketingut në NMVM përcakton edhe mungesën e marrëdhënieve midis klientëve potencialë në
tregjet e huaja dhe produkteve/shërbimeve të kompanive.
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GJETJET KRYESORE:

● Nivele të ulta të çertifikimit dhe përputhshmëria me standardet pengon NMVM-të të eksportojnë në
tregjet me fuqi më të lartë blerëse (si vendet perendimore të BE)

● Njohuritë e pamjaftueshme menaxheriale nuk konsiderohen si nje ndër tre pengesat kryesore për
procesin e ndërkombëtarizimit të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme

● Cilësia dhe disponueshmëria e fuqisë punëtore kufizon rritjen dhe zgjerimin e kompanive

● Mungesa e harmonizimit në kohë midis nevojave të NMVM-ve për punëtorë të kualifikuar dhe
kurrikulave.

● Trajnimi dhe përmirësimi i fuqisë punëtore janë thelbësore, shumica e kompanive nuk kanë një fond
të dedikuar për këtë.

Faktorë të brendshëm të lidhur direkt me NMVM-të
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GJETJE – NDËRKOMBËTARIZIMI DHE MBËSHTETJA
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Rekomandimet mbulojnë 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.

Rekomandimet e  mëposhtme duhet të 
konsiderohen në korrelacion me 
rekomandimet e dhëna nga KI në mbledhjet 
mbi “Promovimi i Investimeve në Agro-
përpunim” dhe “Inovacioni në Sipërmarrje”. 

REKOMANDIME
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REKOMANDIME (AFTËSITË SIPËRMARRËSE DHE FUQIA PUNËTORE)

Përshtatja e programeve kualifikuese:
• Ndërmarrja e një vlerësimi që synon verifikimin e (a) NMVM-ve eksportuese dhe (b) 

NMVM-ve me potencial dhe gatishmëri për t’iu qasur tregjeve të huaja sipas sektorëve 
prioritarë. 

• Mbi këtë bazë  të konsolidohet databaza kombëtare/sektoriale  për përshtatjen më të 
mirë të programeve të trajnimit, fokus strategji eksporti, informacion tregje, 
partnerizim.

Mbështetje për përmirësimin e proceseve të biznesit dhe kulturës së 
menaxhimit:

• Përshpejtimi i mbështetjes institucionale në zbatimin e programeve për të përmirësuar 
proceset e biznesit dhe kulturën e menaxhimit të NMVM në trajnime mbi 
ndërkombëtarizimin, përmes partneriteteve mes qeverisë/AKPA/industrive/shkollave 
profesionale/universiteteve/donatorëve.
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REKOMANDIME (AKSESI NË FINANCIM)

Përmirësimi i bazës së të dhënave mbi NMVM-të:
Të shtohet një komponent i ri 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.

Mbështetja 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 tenderëve publike për të mbështetur 
çdo fazë të aktivitetit të ndërkombëtarizimit, psh  si pjesë e fondit të 
konkurrencës që tashmë funksionon në AIDA, i lidhur me një buxhet 
të veçantë kushtuar kësaj iniciative.
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REKOMANDIME (INFORMIMI)

Mbështetja e rrjetëzimit për ndërkombëtarizimin:

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 p.sh. përmes zbatimit të shërbimeve të integruara për zhvillimin e aktiviteteve 
të ndërkombëtarizimit të produkteve dhe shërbimeve, rritjen e standardeve të prodhimit 
dhe sofistikimin e ofertës së tyre drejt tregjeve me vlerë më të lartë. 

Krijimi i një portali sektorial të eksportit në kuadër të Strategjisë së 
ardhshme të Eksportit.

Ekspozimi i NMVM-ve me tregjet ndërkombëtare:

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.
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REKOMANDIME – QEVERISJA E MIRË

Vlerësimi paraprak i ndikimit të stimujve specifikë:

Ndërmarrja e një vlerësim paraprak mbi ndikimin e stimujve specifikë të ofruar deri më sot në 
sektorë prioritarë si turizmi, IT, agro-përpunimi. 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.

Ndërgjegjësimi i NMVM-ve mbi efiçencën e energjisë dhe opsionet e 
menaxhimit të mbetjeve:

Krijimi i një instrumenti të posaçëm të advokimit për NMVM-të mbi efiçencën e energjisë dhe 
opsionet e menaxhimit të mbetjeve (fokus industritë e prodhimit, sektori i turizmit, etj). Fokus 
angazhimi unik i 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”.

Promovimi i “praktikave të përgjegjshme” të operimit të biznesit të NMVM-ve:

Ngritja dhe promovimi 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.
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DISKUTIME

TË KAPIM 
MOMENTIN…

Struktura e ekonomisë:
• Sa të gatshme janë NMVM shqiptare për t’u integruar në zinxhirin global të 

vlerës? 
• Cilat janë faktorët e jashtëm dhe faktorët e brendshëm që kushtëzojnë 

zgjerim të eksporteve dhe integrim të plotë në zinxhirët e vlerës? 

Sipërmarrja:

• A janë njohuritë e limituara sipërmarrëse dhe teknologjike, mungesa sasiore 
e forcës se punës dhe mungesa cilësore e aftësive, institucionet e dobëta, 
nivelet e ulëta të investimeve dhe cilësisë së infrastrukturës që kushtëzojnë të 
qënurit nën-potencial të vendit përsa i përket integrimit në zinxhirët 
ndërkombëtarë të vlerës në sektorë të tillë si turizmi, industria përpunuese, 
bujqësia?

Momenti: 

• A mundet Shqipëria të përfitojë nga momenti i krijuar nga pandemia COVID-
19 dhe të kthehet në një treg të mundshëm për kompanitë europiane të cilat 
kërkojnë tashmë të afrojnë tregjet e tyre furnizuese?
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DISKUTIME

TË KAPIM 
MOMENTIN…
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FALEMINDERIT!
www.investment.com.al
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