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Pranvere dimerore ...per sipermarrjen

 Kur vijne
tatimoret
 Veprimtarite
kryesore te
shgpaz-se

 5 shtylla per nje
biznes te vogel
te suksesshem

Caption describing picture
or graphic.

 Renia e euros
apo e ardhmja e
dollarit
 Perseri per arti-

zanatin...
 Biznesi femeror
& arsimi universitar

Platforma Kombëtare e Grave Sipërmarrësve është një
udhërrëfyese strategjike për sipërmarrjen e grave, ne
Shqiperi; ajo që do të mbledhë grupet e interesit që
përfaqësojnë pushtetin qendror dhe lokal, per shoqërine
civile, shoqatat e biznesit, dhomat e tregtisë, akademikët, komunitetin e donatorëve, BE etj.
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Rr.Mujo Ulqinaku”
Pallati Kristian
Konstruksion ”,
kati 1, ap.9,
Tirane-Albania
Tel: 4 235 726
shgpaz.albania
@
yahoo.com
info.shgpaz
@
yahoo.com
www.shgpaz.al
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Takim pune, i pari, i vitit 2015
Me 14 janar, grupi i
Tiranes, me perberje :
anetare bordi, anetare
te thjeshta, anetare te
ardhshme dhe stafi i
shgpaz. Si çdo mbledhje
serioze dhe shoqerore,
fillohet me kafe, me
BULETIN

biseda per vitin qe kaloi, per familjet dhe ne
fund per ecurine e
biznesit. Megjithe
joformalitetin ne pamje, te gjithe
pjesemarreset te mireinformuara, ndoqen
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draft planin e vitit
2015. Pjese e axhendes
ishte edhe hartimi
liste-pje semarrjes ne
sportelin e hapur
prane bashkise se Tiranes, ne drejtorine e
tatim taksave. Vull-
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5 kollonat per suksesin ne nje biznes te vogel
nga Marco Carbajo
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botuar: 13 janar 2015

shqiperoi & pershtati msc.Flutura Xhabija
Çfare duhet te beje nje biznes i vogel qe te kete sukses?
Nëse ju jeni tashmë në biznes, ose përgatiteni për të filluar një biznes,
kerkon nje punë te vështirë, këmbëngulje dhe drejtim për të arritur një
nivel të lartë suksesi. Ose sic thone teoricient e sotem "Sipërmarrësit janë të gatshëm të punojnë 80 orë në javë për të shmangur punen me 40

orë në javë."Dmth, jo 5.5 ore ne dite, por 11 ore ne ne dite ( e kam bere
vete dhe vijoj ende, prandaj biznesi im i vogel vijon edhe sot me brezin
e dyte-fxh).
Nje reviste e njohur ekonomike thote se nga 40 milion biznese qe
fillojne çdo vit, një pjese e vogël, 350.000 kane rritje dhe fitim te mire.
Pra, si mundet një pronar/e biznesit të vogël të kapërceje disa kurthe te
zakonshme biznesi? Nje ekspert i jashtezakonshem amerikan, qe i di të
gjitha për të përcaktuar suksesin ose dështimin e një biznesi thote
thjesht tri fjale: Njerëzit, Procesi dhe Produkti".
Këtu poshte , Ne, po shtjellojme pesë shtyllat që e bëjnë një biznes të
vogël të suksesshëm.
1) Njerezit
ju duhet një ekip fantastik: njerëz që janë më të zgjuar se ju." Një kompani mund të arrijnë gjëra të mahnitshme, kur ajo ka lidership dhe një
ekip i cili është i frymëzuar, punëtor dhe beson në misionin e kompanisë.

2) Planifikimi
"Cilësia është plani me i mirë i biznesit, periudhë". Kushdo qe eshte në
botën e biznesit pajtohet me ate te pasurit e një plani është i
rëndësishëm. Dhe kjo nuk do të thotë te kesh dokumenti formal plan
biznesi të madh ne një letër të gjatë; fillon si plan i vogël dhe mund të
rritet në kohë. Në një start-up, zbatimi është çdo gjë. Kjo do të thotë se
është thelbësore të vendosesh përgjegjësitë, qëllimet e caktuara, dhe
tregosh performancë. Ju gjithashtu do të duhet ti përgjigjeni pyetjeve
kyçe:

vijon ne faqen tjeter
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5 kollonat per suksesin në nje biznes të vogel
A i keni identifikuar klientët tuaj
të synuar?
cfare

A zgjidh

si
produkti

juaj një problem? A

problemesh

përpiqeni

t’i

zgjidhni atyre?

ekziston

ende

ky

problem? A ka diçka
që produkti juaj e

Cilat do të jenë
strategjitë
promovuese

dhe

marketingu

më

efektiv?

bën në një mënyrë të
ndryshme?

A

ka

kërkesë për produktin tuaj? Suksesi në
biznes kërkon

te

suksesshëm

është të dish numrat
tuaj. "Nëse ju doni të
jeni të suksesshem në
biznes, ju duhet të
bëheni të aftë në trajtimin e numrave të

caktuara. Ju duhet të
jeni në gjendje të lexoni

dhe

kuptoni

pultin tuaj financiar.
Fillimi dhe drejtimi i

apasionuar të perm-

një

bushni një nevojë në

suksesshëm mund të

treg. Pasi ta gjeni

jetë një eksperiencë e

85 përqind e arsyve

diçka që ju doni të

kënaqshme

dështuese në përm-

bëni, të jesh më i

dobishme. Ju si një

bushjen e pritjeve

miri/e mira

pronar

te

bësh atë."

konsumatorëve

janë të lidhura me
mangësitë në sis-

që ta

biznesi

dhe

biznesi

të

e
të

vogël nuk duhet të
ndalni të mësuarit, te

5) Perfitimi

jeni inovativ, te pla-

tem dhe proces ...

Kur vjen puna për

nifikoni dhe te rrit-

dhe

matjen e një biznes të

eni.

punësuarve. Është

suksesshëm,

renta-

shpenzojnë pesë për

e rëndësishme që

biliteti është ndoshta

qind të kohës së tyre

ju të keni një kup-

gjëja e parë që te

per problemin dhe

tim të plotë dhe të

vjen në mendje. A

95 për qind të kohës

qartë të proceseve

është kompania qe

së tyre për zgjidhjen.

të kompanisë suaj

bën para? Një kom-

Merre

dhe te keni sisteme

ponent

dhe shtrydhe!

të drejtë në vend.

rëndësishëm

jo

e

të

i
për

drejtimin e një bizne-
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të

bësh diçka që ju jeni i

3) Procesi

FAQE4

4) Produkti
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Udhëheqësit

problemin

PAGE

5

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile konsultohet me
200 Organizata të Shoqërisë Civile për prioritetet e Thirrjes
së radhës, nr. 7”

AMSHC
26 JANAR 2015
0ra 9.30-12.00

Lançim
projektesh
deri ne
1.000.000
leke, per vitin
2015

Mund te aplikojne te
gjitha
shoqatat
kombetare,
lokale
dhe
rurale

AMSH në Bashkëpunim të ngushtë
me Delegacionin e Bashkimit Evro
pian, Zyrën pranë Kryeministrisë
dhe TACSO Albania zhvilloi më datë
26.01.2015, konsultimin me shoqë
rinë civile rreth prioriteteve të
thirrjes së radhës nr. 7.
Ky takim u organizua në ambjentet
e EU Info Centre, ne vazhdimësi te
një seri konsultimi të nisur online
që në datë 15.01.2015, ku OJF-të
japin mendimet dhe sugjerimet e
tyre, proces i cili do të përmbyllet
më datë 28. 01.2015. Takimi kishte
si qëllim thithjen e të gjitha
mendimeve dhe sugjerimeve lidhur
me fushat prioritare që duhet të
përfshihen në këtë thirrje.
Takimin e hapi Zoti Andi Kananaj,
Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së i cili
bëri një përshkrim të shkurtër
rreth forcimit të bashkëpunimit
ndërmjet Qeverisë dhe Shoqërisë
Civile, për të rritur ndikimin e
qëndrueshmërinë në punën e
përbashkët.Më pas fjalën e mori Z.
Stefano Calabretta, përfaqësuesi i
Delegacionit të BE-së për Shoqëri
në Civile dhe të Drejtat e Njeriut, i
cili shpjegoi fillimin e bashkëpuni
mit midis AMSHC-së dhe struktura
ve të Delegacionit të BE-së.Znj. Evis
Qaja kordinatore në Departamentin
e Programimit të Zhvillimit të
Financimeve e Ndihmës së Huaj,
pranë Zyrës së Kryeministrit, Z. G.
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Pasko, drejtor i TACSO,si korrupsionit,
dhe Znj. Kozara Kati, ane
tare Bordit të AMSHC-së.
Për këtë takim pati një
interes të madh, tregues i
të cilit ishte pjesëmarrja e
lartë e përfaqësuesve të
shoqërisë
civile
dhe
aktorëve të tjerë që
operojnë në sektorin e
shoqërisë civile në mbarë
vendin. Për këtë, Agjencia
mbajti edhe një seancë të
dytë
konsultimi
me
shoqërinë civile nga ora
14.00-16.00.
Në mbyllje të takimit,
pjesëmarrësit
shprehën
mendimet dhe sugjerimet e
tyre
rreth
fushave
prioritare për thirrjen e
radhës, të cilat ishin
kryesisht të fokusuara tek:
të drejtat e njeriut,
kryesisht fëmijëve, baraz ia
gjinore, lufta kundër

mbështetja
për shtresat vulnerabël,
veçanërisht për njerëzit me
aftësi
të
kufizuara,
mbështetja e minoritete ve,
kryesisht atyre rome,
egjiptian etj., mbështetja e
të rinjve, mbrojtja e
ambjentit, rritja e kapac
iteteve, problematikat në
fushën e arsimit, përmirë
simi i shërbimeve sociale,
krijimi i sipërmarrjeve të
grave e të rinjve, kulturë
etj. Gjithashtu
pjesëma
rrësit kërkuan organizime
të tilla konsultative midis
aktorë ve të interesuar për
këtë sektor si edhe
dëshirën për të pasur në
të ardhmen mundësi
bashkëpunimi dhe shkëm
bime mendimesh midis
Qeverisë, Shoqërisë Civile
dhe Zyrës së Bashkimit
Evropian.
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PARTNERITET EMERGJENT
26 JANR 2015
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Teoria pa praktiken,
eshte e vdekur! U
provua edhe keto 25
vite! Praktika pa teorine eshte e verber; kjo
u provua disi, gjate
ketij çerek shekulli,
sepse njerezit e
biznesit(me djerse)ia
dolen me nje "sy"(pa

asnje teori) te mbajne
familjen, te shkollojne
femijte, te
permiresojne jeten e
tyre cilesisht, dhe te
krijojne nje model pune-mesimi privat, qe
per 50 vjet ishte harruar; prandaj, grupet e
biznesit, tashme i dine
mire avantazhet dhe

sfidat e ardhshme; nje
nder keto eshte edhe
partneriteti dypalesh:
biznes&arsimim. Grupi
i grave ne biznes, te
mbledhur ne SHGPAZ,
krahas punes me/në
biznes, kembimit te
pervojes, praktikave
me te mira, krijimit te
rrjetit kombetar te am-

basadoreve dhe mentoreve(sipermarrese),
herepashere i jane
drejtuar bashkepunimit
me shkollat e mesme
dhe universitete, ne
forme intershipi,
leksioneve speciale per
biznesin femeror ose
ne krijimin e disa moduleve, me keto fokuse,
në hartimin e kurrikulave deri në nivele universitare dhe postuni-

versitare! Sot, ne Tirane, ora 11.30
nenshkrimi i marreveshjes se bashkepunimit
midis nesh dhe Akademise se Biznesit, nje
institucion mjaft serioz,
i strukturuar me se
miri ne sherbim të
biznesit. Drejtimi
shkencor-akademik
dhe biznesor i kesaj
akademie, ishte ne
doren e

nje lidershipi par excellence! Kam pasur impresione mjaft shpresedhenese, dhe sine qua
non: vetem puna dhe
shkolla i duhet
Shqiperise,
dhe...politika te jete
gjithmone, pa asnje
ndalese,ne dispozicion
te kesaj dysheje, qe
prosperon vendin!
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ARTIZANATI DHE EKONOMIA
industria e produkteve artizanale si pjesë e rëndësishme e trashëgimisë
kulturore, përveç se ruan origjinalitetin dhe burimin e kulturës dhe artit
shqiptar ka edhe një rëndësi të madhe në ekonominë e vendit tonë. Duke
dhënë dhe marrë nga kulturat e vendeve fqinje, kultura shqiptare në shekuj
krahas elementëve të rinj ka ruajtur origjinalitetin e saj. Me një larmi
kostumesh popullore, punimi me fije metali dhe ndërthurja e tyre në
zbukurimin e armëve, veglash muzikore popullore, folklor të pasur, tradita e
trashëguar artizanale të punimit të leshit, mëndafshit, drurit, gurit, filigrama, etj
janë një element i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe atë turistik të
vendit që duhen marrë në konsideratë.Artizanati shqiptar, me fizionominë e tij
është zhvilluar që në kohët e hershme ilire dhe ka pasuruar vlerat e veta me
të gjitha karakteristikat e periudhave në vijim. Punimet me dorë dhe sektori i
tyre është një hallkë me vlerë për ekonominë shqiptare. Shoqëria moderne e
konsumit, e ngopur me prodhime në seri industriale, po kthen gjithnjë e me
tepër vëmendjen e saj në vlerat e papërsëritshme të artizanatit të mirëfilltë.
Këtë tendencë të përgjithshme duhet ta shfrytëzojmë në dobi të ekonomisë
sonë individuale dhe shoqërore.Ndër punimet më në zë të artizanatit
përmendim:
















Filigramë,,,Pëlhure ne tezgjah,,,Qilima,sixhade,,Qëndisma
Rrobaqepësi (qëndisja, qepja e kostumeve popullore)
Prodhime prej leshi, pambuku, mëndafshi si qilima, çanta,shtroje etj.
Qeramike, Porcelan (Prodhimi i objekteve prej qeramike, si tava, enë, qypa)
Punimi i objekteve prej druri, bakri, argjendi me filigran, si orendi shtëpiake dhe mjete zbukurimi;
Prodhim i objekteve me pirografi në dru dhe rimeso si, kuti, arka nusesh,
vazo dhe riprodhime të pikturave të njohura
Kukulla
Alabastër
Fotografi
Pikturë dhe aplikacione,
punime prej kashte si piktura, kosha, karrige, tavolina
mbështjellëse shishesh
Trikotazh
Kulinari
Riparime dhe Punime me dore
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KUR VIJNE TATIMORET– nje liberth tavoline
Roli i grupeve të interesit në përmirësimin e problematikave të kontrollit tatimor
Pjese nga liberthi “ Kur te vijne inspektoret tatimore”
Shqetësimet e biznesit në lidhje me kontrollin tatimor kanë të bëjnë ndonjëherë me
dispozitat ligjore si në rastin e qasjes së kufizuar në procesin e ankimimit, por në
pjesën më të madhe të rasteve ato lidhen me procesin e zbatimit të kontrollit tatimor. Përfaqësues të biznesit pohojnë për sjellje jo profesionale të inspektorëve tatimore
në të gjithë segmentin e kontrollit që fillon me përzgjedhjen e biznesit dhe përfundon
me rishikimin e raportit nga i njëjti ekip inspektorësh/inspektor që e ka lëshuar
raportin.
Në këtë drejtim, administrata tatimore ka përgjegjësinë për të menaxhuar procesin e
kontrollit tatimor në mënyrën e duhur, duke patur në vëmëndje:
- Përzgjedhja e biznesit që do të kontrollohet, të bëhet vetëm nëpërmjet sistemit automatik në bazë të rezultateve të analizave të riskut;
- Rritja e kapaciteteve profesionale të inspektorëve në Tiranë dhe DRT-ve të tjera;
- Trajtimi i çështjeve etike të inspektorëve dhe disiplinimin e tyre;
- Realizimi i një dialogu të vazhdueshëm efektiv me komunitetin e biznesit dhe organizatave të biznesit;
- Rishikimi i rregulloreve dhe manualeve për kontrollin tatimor me qëllim krijimin e një terreni të përshtatshëm për zbatimin
korrekt dhe uniform të legjislacionit;
- Mbështetja dhe fillimi i ndryshimeve në legjislacion sipas nevojës;
- Informimi i tatimpaguesit për ndryshimet në legjislacionin tatimor dhe organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese.

Nga ana tjetër, komuniteti i biznesit mund të luajë një rol të rëndësishëm nëpërmjet:
- Raportimit të problemeve me të cilat ballafaqohet biznesi gjatë kontrolleve tatimore, në një mënyrë të institucionalizuar;
- Realizimit të një komunikimi të vazhdueshëm me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve përmes tryezave të rrumbullakëta,
seminareve, takimeve dhe aktiviteteve të tjera të përbashkëta;
- Ndikimit të tyre në luftën kundër korrupsionit duke mos ofruar ryshfet për inspektorët tatimorë;
- Të qënurit aktiv në luftën kundër informalitetit dhe duke e adresuar atë në mënyrë profesionale brenda aktiviteteve të tyre;
- Të qënurit i strukturuar dhe i përfaqësuar në organizata që kanë aftësi profesionale dhe financiare për të ngritur dhe mbrojtur çështje me interes të përbashkët;
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Me daten 28 janar 2015, e merkura e dyte, sporteli dedikuar per biznesmenet, filloi punen perseri, ne
orarin 11-13( kete here zgjati 45 minuta me shume). Sipas kalendarit, ishin dy pjesemarrese te tjera, dhe
tavolina ishte e plotesuar me materiale te bollshme me veprimtarite e SHGPAZ gjate vitit 2014 dhe disa
botime mjaft afatgjate ne permbajtje dhe si strategji. Sportelin e vizituan mjaft afaristë dhe biznesmene,
burra dhe gra, por me fokus te sakte ishin vetem dy afariste: njera per anetaresim dhe suport, tjetra
keshillim dhe informacion. Gjate orarit perkushtuar ceshtjeve te sipermarrjes femeore dhe problemeve e
sfidave te tyre, grupi i rradhes i shoqates, u ndihmua edhe nga stafi i sporteleve, i cili ka punonjëse shume te perkushtuara dhe te afta, duke na dhene rrugezgjidhje per mjaft kerkesa dhe ankesa te siperma-

Studim interesant per sipermarjen femerore, ne Shqiperi, nga
Deloitte Albania

