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Hyrje

Shoqata e Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ) u kontraktua nga Organizata Ndërkom-
bëtare e Punës (ILO), Grupi Mbështetës Teknik për Punën e Denjë (DWT/CO), në Budapest, për të 
vlerësuar mjedisin ekzistues për gratë sipërmarrëse në Shqipëri, në mënyrë që të analizojë kushtet 
aktuale, identifikimin e pabarazive dhe promovimin e një mjedisi më të favorshëm për rritjen e sipër-
marrjes femërore. 

Për projektin u aplikua Instrumenti i Vlerësimit të Integruar të Bankës Afrikane për Zhvillim AfDB/ILO 
për të vlerësuar mjedisin shqiptar për sipërmarrjen femërore. Në përgjithësi, Struktura e Integruar 
bazohet në qëndrimin që, nëse grave iu mundësohen burimet e nevojshme, aftësitë dhe mundësitë 
për nisjen e sipërmarrjes së fortë dhe, nëse ato janë të gatshme të ndjekin rritjen potenciale të sipër-
marrjes së tyre për shkak të një mjedisi më të favorshëm aty ku veprojnë, atëherë ekonomia do të 
përfitojë nga rritja e punësimit dhe zhvillimit ekonomik.  

Falënderime

Grupi i Punës i SHGPAZ, Znj. Flutura Xhabija dhe Zj. Ivis Noçka, dëshirojnë të falënderojnë të gjithë 
përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave të ndryshme, publike dhe private, institucionet 
për zhvillim privat të sipërmarrjes, anëtarët e Shoqatës dhe gratë sipërmarrëse që kontribuuan për 
përpilimin e këtij raporti. Falënderime të veçanta shkojnë për Z. Dragan Radic, Specialist i Lartë për 
Aktivitetet e Punëdhënësve, pranë DWT/CO për asistencën teknike dhe udhëzimet për raportin. Ky 
vlerësim u bë i mundur me mbështetjen financiare të Organizata Ndërkombëtare e Punës.
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Vlerësim i mjedisit për 
sipërmarrjen femërore në shqipëri

Lista e shkurtimeve 

AIDA/ASHZHI Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve 
BSH Banka e Shqipërisë
KKB Këshilli Konsultativ i Biznesit 
KM Këshilli i Ministrave 

DPBGJF Drejtoria e politikave për barazinë gjinore familjen
BERZH Banka Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim

BQE Banka  Qendrore Europiane 
BE Bashkimi Europian

IHD Investimet e Huaja Direkte
PBB Prodhimi i Brendshëm Bruto

NBGJ Nëpunësit për Barazi Gjinore 
QSH Qeveria e Shqipëruese

ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës 
FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar 

INSTAT Instituti i Statistikave
METE Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikes 

MF Ministria e Financës
MPCSSHB Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta

SHKP Shërbimi Kombëtar i Punësimit  
ISHP Inspektoriati  Shtetëror i Punës 

OECD Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim  
SBA/ABV Akt për Biznesin e Vogël 

NMV Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 
SHGPAZ Shoqata e Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare

UNWOMEN Kombet e Bashkuara për Gratë 
UN CRC Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve 

ZHSF Zhvillim i Sipërmarrjes Femërore 
BB Banka Botërore

       ASHEFP/NAVETA      Agjensia Shqiptare për Edukim dhe formim Profesional 
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Përmbledhje dhe Rekomandime

Studimi shqyrton karakteristikat kryesore të mje-
disit të sipërmarrjes femërore dhe Ndërmarrjeve 
të Vogla dhe të Mesme (NVM) në Shqipëri. Vë-
mendje e veçantë i është kushtuar politikave për 
zhvillim të sipërmarrjes femërore në Shqipëri.

Hulumtim është mbështetur nga Organizata 
Ndërkombëtare e Punës ( ILO) dhe ajo përkon me 
parimet e ILO-s për të promovuar sipërmarrjen e 
grave dhe për të mbështetur gratë sipërmarrëse 
për të krijuar punësim të denjë, arritjen e barazisë 
gjinore dhe fuqizimin e grave .

Në përgjithësi, Struktura e Integruar bazohet në 
qëndrimin që, nëse grave iu mundësohen bur-

imet e nevojshme, aftësitë dhe mundësitë për 
nisjen e sipërmarrjes më të qëndrueshme dhe, 
nëse ato janë të gatshme të ndjekin rritjen po-
tenciale të sipërmarrjes së tyre për shkak të një 
mjedisi më të favorshëm, atëherë ekonomia do 
të përfitojë nga rritja e punësimit dhe zhvillimi 
ekonomik.  

Puna kërkimore jo vetëm që do të ndihmojë për 
të promovuar një mjedis të përshtatshëm për 
sipërmarrjen e grave, ajo gjithashtu do të forcojë 
rolin e SHGPAZ si “aktor të politikës “ të fortë, të 
aftë për t’iu siguruar politikë-bërësve argumente 
të bazuara në dëshmi, të cilat mund të kontribuo-
jnë në procesin e bërjes së politikave.

1. Vlerësimi është përqendruar në dhjetë 
elemente të gjera të mjedisit të favorshëm 
për zhvillimin e sipërmarrjeve femërore. 
Në vijim janë gjetje dhe rekomandimet kryesore:

Politika qeveritare dhe koordinimi për zhvillimin 
e sipërmarrjes femërore 

Përtej trajtimit të barazisë gjinore, të drejtave të nje-
riut nga perspektiva me mundësi të barabarta, Strat-
egjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI 
2007-2013) dhe Strategjia Kombëtare për Barazinë 
Gjinore dhe Reduktimin e Dhunës me bazë gjinore, 
sa i përket fuqizimit ekonomik të grave, si një kusht 
vendimtar për të arritur mbështetje për rritjen ekono-
mike, në një shoqëri gjithëpërfshirëse, i sigurojnë 
atyre mundësi të barabarta dhe luftojnë varfërinë.

Shqipëria nuk ka një kornizë të veçantë të poli-
tikës për zhvillimin e sipërmarrjeve femërore. 
Ekziston një besim i përgjithshëm në kuadrin 
e politikës së gjerë për sipërmarrjen e grave në 
përgjithësi, si: Strategjia për Ndërmarrje të Vogla 
dhe të Mesme, Strategjia Kombëtare për Barazinë 
Gjinore, Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore 
dhe Dhunës në Familje dhe Planit të saj të Vep-

rimit, së bashku me politikat dhe instrumentet e 
tjera, siç është detajuar në SKZHI .

Në përputhje me politikat e përditësuara, re-
komandohet si më poshtë :

Qeveria e Shqipërisë duhet të integrojë në SKZHI 
2014-2020 një Plan Veprimi (PA) posaçërisht për të 
promovuar zhvillimin e sipërmarrjes femërore, brenda 
Strategjisë për Biznes dhe Promovimin e Investimeve.  
PA duhet të përfshijë SHGPAZ, nëpërmjet METE.

Qeveria e Shqipërisë duhet të sigurojë fonde 
të veçanta të përshtatura për zhvillimin e grave 
sipërmarrëse .

MPÇSSHB METE dhe AIDA duhet të zyrtarizojnë 
angazhimin e SHGPAZ në zhvillimin e politikave të 
gruas, si grupi më i organizuar i grave sipërmarrëse .

2. Kuadri ligjor dhe rregullator për   
zhvillimin e grave sipërmarrëse
Ligji për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare që 
rregullon statusin e sipërmarrësit, themelimin 
dhe administrimin e shoqërive tregtare, të drejtat 
dhe detyrimet e themeluesve, pronarët dhe ak-
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sionerët, si dhe riorganizimin dhe likuidimin e 
shoqërive tregtare, natyrisht nuk bën asnjë dal-
lim mbi bazën gjinore.

Në përgjithësi mjedisi rregullator në Shqipëri 
është përmirësuar me përshtatjen dhe përaf-
rimin e ligjeve me direktivat e BE-së. Kjo ka krijuar, 
gjithashtu, një klimë më të përshtatshme për bi-
znesin. Megjithatë, legjislacioni i përmirësuar 
nuk i kushton asnjë vëmendje të veçantë grave 
në biznes. Në vijim rekomandohet që:

METE dhe MF të zhvillojnë politika të ndjeshme 
gjinore fiskale dhe legjislative për të siguruar që 
gratë sipërmarrëse të përmirësojnë qasjen në 
fondet  e garancisë kombëtare, për sipërmarrjet 
mikro dhe të vogla. Për këtë rekomandohet: 

Aplikimi i një politike tatimore të veçante për 
gratë sipërmarrëse që nisin për herë të parë një 
biznes, duke lejuar një periudhë tatimore ‘falje’, 
prej 1 deri 2 vjet.

3. Promovimi i sipërmarrjes femërore 
METE lehtëson rritjen ekonomike dhe përmes 
krijimit të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të In-
vestimeve (AIDA), vepron në mënyrë që të rrisë 
konkurrencën e ekonomisë kombëtare, duke e 
bërë atë më tërheqës për investitorët e huaj dhe 
në të njëjtën kohë, duke mbështetur zhvillimin e 
NVM-ve dhe eksporteve shqiptare. Megjithatë, 
mekanizmat e saj nuk e njohin ende nevojën për 
të zhvilluar programe të promovimit të sipërmar-
rjes të synuara për gratë. Është e rekomanduar 
që:

METE duhet të mbështesë në mënyrë aktive rrje-
tin e sipërmarrësve femërore, duke i konsideruar 
gratë si një grup specifik, në SKZHI 2014-2020.

MPÇSSHB dhe SHKP të zhvillojnë aktivitete që 
synojnë promovimin e sipërmarrjes e gratë, duke 
adresuar nevojat e grupeve të veçanta, si gratë 
me aftësi të kufizuara, vajzat e reja, etj.

METE , në partneritet me SHGPAZ , duhet të pro-
movojnë platformat e rrjeteve për gratë në bi-
znes përmes ngjarjeve vjetore dhe konkurse të 
tilla si: “ Grua Ambasadore”, “Grua Zejtare e vitit “ 
dhe të tjera.

SHKP me AIDA duhet të bashkëpunojnë me sho-
qatat e grave sipërmarrëse për të promovuar një 
kulturë të sipërmarrjes në mesin e grave të reja.

4. Qasja e Gruas në edukim dhe formim 
profesional për sipërmarrjen
Një nga qëllimet e Strategjisë për Punësimin 
dhe Formim Profesional është institucionalizimi 
i tregut të punës, nëpërmjet bashkërendimit të 
punës ndërmjet institucioneve të ndryshme, 
si dhe përmirësimi në menaxhimin e agjensive 
të shërbimit të tregut të punës dhe kryesisht 
të Shërbimit Kombëtar të Punësimit (SHKP). Në 
përgjithësi, Formimi Profesional në Shqipëri nuk 
është ende gjerësisht tërheqës, dhe trajnimi nuk 
është mbajtur shpesh në përputhje me zhvil-
limet e tregut të punës. Edukimi për sipërmarrjen 
dhe trajnimi janë mjetet kryesore për të rritur 
ndërgjegjësimin dhe nxitjen e një kulture sipër-
marrëse. Siç vlerësohet nga OECD1, ekziston një 
konsensus i gjerë se ka nevojë për të përmirësuar 
kurset e trajnimit profesional dhe për të inkura-
juar institucionet e Formimit Profesional, për të 
promovuar gratë në sektorët jo - tradicionalë, 
në veçanti ato me potencial rritjeje, në mënyrë 
që gratë të mund të kenë më shumë mundësi të 
fillojnë në sektorët në rritje. Është e nevojshme 
urgjentisht të ketë informacion më të mirë të 
tregut të punës, për të lehtësuar planifikimin 
dhe mbajtjen e kualifikimeve të stafit deri në 
përditësim. Në vijim rekomandohet që:

SHKP dhe NAVETA të përpilojnë kurrikula për 
edukim dhe trajnim me qasje  gjinore për kul-
turën sipërmarrëse në bashkëpunim me ofruesit 
e Shërbimeve të Biznesit (BDS), universitete, in-
stitucione kërkimore, dhe partnerëve socialë, 
veçanërisht ato që përfaqësojnë sipërmarrjen 
femërore.

METE të hartojë një profil trajnimi të grave arti-
zane dhe të rrisë ndërgjegjësimin dhe të promo-
vojë sektorin.

1  OECD-LEED, Program për Vlerësim te Zhvillimit Vendor ne 
Ballkanin Perëndimor, Raport vendor Punësimi dhe kapacitetet; nga E. 
Jorgoni, Shtator 2012.
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5. Qasje e Grave në shërbimet financiare
Gratë përballen me kufizime, sidomos kur 
përpiqen për mobilizimin e kapitalit për zgjer-
imin ose diversifikimin e biznesit të tyre. Sa i për-
ket qasjes në kredi dhe burimeve të tjera financi-
are, gratë sipërmarrëse kanë të drejta të barabar-
ta në lidhje me kreditimin e tyre nga institucionet 
financiare. Bankat përllogarisin rreziqet e kreditit 
dhe shpërndarjen e tyre duke iu referuar madhë-
sisë juridike të kompanive dhe jo mbi dallimet e 
barazisë gjinore. Aktualisht sistemi mikrofinan-
ciar është më shumë i shpërndarë në ekonominë 
e NVM-ve shqiptare. 

Rekomandohet si vijon:

● BSH dhe MF duhet të inkurajojë institucionet 
financiare të zhvillojnë shërbime të përkushtuara 
dhe të ngrenë objektiva për gratë sipërmarrëse 
të orientuara drejt rritjes.

● METE të mbështesë AIDA për zhvillimin e pro-
grameve të përshtatura për rritjen e ndërmarrje-
ve me pronare gra, që do të përfshijnë lidhjen me 
fonde publike.

● METE dhe AIDA të nxisin bashkëpunimin midis 
institucioneve mikrofinanciare dhe bankat treg-
tare për të zhvilluar sistemin e referimit për gratë 
sipërmarrëse .

6. Qasja e Grave në shërbimet për zhvil-
limin e sipërmarrjes 
Shërbimet për zhvillimin e biznesit (BDS) janë një 
komponent i rëndësishëm i mbështetjes për bi-
zneset. Shumica e ofruesve të BDS janë në pro-
nësi të qeverisë apo përfaqësohen si përpjekje të 
përbashkëta me kompanitë konsulente private 
dhe kryesisht janë të vendosura në zonat urbane. 
Ofruesit BDS dhe të tjerë mbështetës shërbi-
mesh, vazhdojnë të tërheqin dhe të krijojnë qasje 
për informacion dhe krijimin e ndërmarrjeve dhe 
informacione të përgjithshme. Këto shërbime, 
në të pjesën më të madhe, nuk prekin pjesën 
gjinore. Rekomandohet si vijon :

● MPÇSSHB me SHKP dhe me partnerët socialë, 
të planifikojnë një program pune për ofruesit 

BDS, se si të integrohen çështjet gjinore në shër-
bimet e tyre.

● METE të promovojë ekspozita vjetore të 
produkteve artizanale, të ofruara nga gratë sipër-
marrëse, të mbështetura nga SHGPAZ .

● METE, në bashkëpunim me media të promovo-
jë ide të reja për gratë sipërmarrëse, si PROMAL-
BANIA dhe gratë Mentore.

7. Pjesëmarrja e gruas në shoqatat e bi-
znesit dhe në rrjete 
Në Shqipëri, krijimi i shoqatave të grave afariste 
është identifikuar si një nevojë për të promovuar 
sipërmarrjet e grave dhe të ofrojë mbështetje 
biznesi nga vetë grupi. Megjithatë, nuk kemi 
shoqata të grave punëdhënëse, ato janë të inte-
gruara në Dhomat e Tregtisë, dhe pas krijimit të 
grupit të disa punëdhënësve, janë anëtarësuar 
dhe futur në rrjete. Shoqata SHGPAZ  është një 
nga themeluesit e BiznesAlbania, i cili është gru-
pi më i madh i biznesit në Shqipëri dhe që nga 
shkurti 2013, anëtar i BusinessEurope . Rekoman-
dojmë si vijon:

MPÇSSHB, në përputhje me programet e barazisë 
gjinore, të punojë për zgjerimin e rrjetit ekzistues 
të SHGPAZ dhe me veprime të përbashkëta, të 
mbështesin strukturën aktuale të saj.

METE, në bashkëpunim me SHGPAZ, të zhvillojnë 
programe për mentore, duke përdorur sipërmar-
rëset gra si model BE –je dhe rajonal. 

ILO të mbështesë shpalljen e Çmimit të Gruas 
Sipërmarrëse të vitit.

Rritjen e kapacitetit të shoqatave të biznesit, 
veçanërisht në fushën e promovimit, në mënyrë 
që ato të mund të përfaqësojnë më mirë intere-
sat e grave sipërmarrëse dhe të promovojnë më 
të suksesshmet, për të mundësuar mjedisin për 
gratë sipërmarrëse.

8. Qasja e Gruas te pikënisja e biznesit 
Ka një numër pengesash në lidhje me qasjen e 
sipërmarrëseve gra në premisat e biznesit. Nuk 
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ka programe të veçanta për mbështetje të drejt-
përdrejtë për NVM-ve të udhëhequra nga gratë. 
Përveç kësaj nuk ekziston shpërndarje burimesh 
të dedikuara për qasje standarde (ekspertize, 
fonde, lobim dhe promovim, shpërndarje etj). 
Është e rekomanduar që:

METE, në bashkëpunim me pushtetin vendor, 
duhet të përmirësojnë kushtet ekzistuese të 
tregut dhe të fillojnë krijimin e kooperativave, 
bërthamave dhe zonave industriale.

Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me METE 
të fillojë studimet mbi qasjen ndaj premisave të 
biznesit për sipërmarrëset rurale.

9. Qasja e Gruas në tregje vendore, kom-
bëtare dhe ndërkombëtare 
Nuk ka mbështetje shtetërore për një pjesëmar-
rje cilësore dhe efektive të grave sipërmarrëse 
në tregjet vendore, kombëtare dhe ndërkombë-
tare dhe për pjesëmarrje në ekspozita në këto 
nivele. METE në partneritet me SHGPAZ ka krijuar 
mundësi të ndryshme promovimi për gra sipër-
marrëse të marrin pjesë në: forume B2B, panaire 
kombëtare dhe vendore. Rekomandohet që:

● METE & AIDA, të bashkërendojnë plane speci-
fike për qasjen ndaj tregjeve për gratë sipërmar-

rëse, duke iu siguruar standardet e prodhimit për 
eksportet e tyre.

● METE të kryejë studime për të siguruar se 
prodhimi dhe ndërhyrjet për zhvillimin e tregut 
janë në përputhje me burimet potenciale ose 
në gjendje. Këto studime do të mundësojnë një 
rregullim të industrive ekzistuese si përpunimin e 
ushqimit, artizanatin, projektimin e artit, turizëm 
dhe rekreacion.

10. Hulumtimet për sipërmarrjen femërore
Të dhëna të kufizuara dhe mungesa e koordinim-
it në kërkime shkencore shfaqen si boshllëqe 
të mëdha të identifikuara rreth sipërmarrjes së 
grave në Shqipëri. Në përfundim për të hequr 
pengesat për zhvillimin e sipërmarrjes së grave 
dhe NVM-ve në përgjithësi, rekomandohet qe:

● INSTAT të kryejë një hulumtim mbi aktivitetet 
ekonomike, sipas gjinisë dhe sektorëve.

● METE të angazhohet në ofrimin e të dhënave 
kombëtare të grave sipërmarrëse lokale ne për-
puthje me mundësitë e tyre dhe nevojat vendore.

● Universitetet dhe rrjetet e grave sipërmarrëse 
të bashkëpunojnë në mbledhjen e studimeve 
gjinore, në mënyrë që të zhvillojnë raste studi-
more si praktika të mira të grave në biznes.
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Parathënie

Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të reformave 
ekonomike për një të ardhme më të mirë dhe 
prosperitetin e vendit. Zhvillimi i vendit është i 
lidhur me forcimin dhe zgjerimin e sektorit pri-
vat, i cili është një nga shtyllat më të forta për të 
siguruar integrimin e suksesshëm të Shqipërisë 
në Bashkimin Europian. Sektori privat në Sh-
qipëri është duke funksionuar në kushtet e një 
ekonomie të hapur, plotësisht të orientuar. Qeve-
ria udhëhiqet nga motoja “Shqipëria është vendi 
më tërheqës për investime të reja”.

Zhvillimi i sektorit privat, veçanërisht të NVM-ve, 
duket se mbetet një nga prioritetet e Qeverisë 
ndërkohë, gratë sipërmarrëse njihen në mënyrë 
të qartë për rolin e rëndësishëm të tyre, në sek-
torin e NVM-ve. Aktualisht ka rreth 106 mijë bi-
znese private që operojnë në Shqipëri, të cilat 
kontribuojnë në deri në 80% të PBB-së dhe pu-
nësojnë 82% të fuqisë punëtore2.

Sipas INSTAT, aktualisht gratë zotërojnë 25.7 % nga 
106.477 të bizneseve në vend. 18 % e drejtuesve të 
biznesit privat janë gra. Po ashtu, pavarësisht nga 
fakti se më shumë se 50 % e grave në zonat rurale 
punojnë në bujqësi, ato posedojnë dhe drejtojnë 
vetëm 6% të fermave. Ka disa arsye pse përqindja e 
grave që drejtojnë një biznes privat është aq e ulët. 
Ka kufizime në sistemin e taksave dhe ka një nivel 
të lartë të informalitetit te gratë sipërmarrëse. Gratë 
kanë probleme më të mëdha sesa burrat për qasje 
në financa, për të krijuar biznese të reja dhe për të 
zgjeruar dhe përshkallëzuar ato ekzistuese. Për më 
tepër, ndarja gjinore e punës i lë gratë me më pak 
kohë për t’ia kushtuar biznesit; më pak mundësi për 
të pasur informacion, kontakte të pjesshme dhe 
përvoja; burime të pamjaftueshme kapitali; lëvizsh-
mëri të kufizuar dhe më pak aftësi. Në krye të kësaj, 
ekziston një mungesë e përgjithshme e të dhënave 
dhe hulumtime mbi këtë çështje. Kjo mungesë në 
njohuri shkakton edhe mungesën e mbështetjes së 
politikave dhe programeve nga ana e Qeverisë së 
Shqipërisë (QSH) për të promovuar dhe inkurajuar 
sipërmarrjen femërore. 

2  METE: www.mete.gov.al

Raporti Indeksi i NVM-ve tregon se Shqipëria 
ka nevojë për të përmirësuar mbështetjen për 
sipërmarrjen femërore, duke ofruar programe të 
posaçme mbështetjeje, trajnimi dhe qasjen në fi-
nanca.

Fuqizimi ekonomik i gruas si nëpërmjet rritjes së 
qasjes në tregjet e punës, si dhe mundësitë e sh-
tuara për gratë sipërmarrëse është një fushë poli-
tike që po fiton gradualisht vëmendje në politikën 
e qeverisë si një mjet për të garantuar forcimin 
e të drejtave të grave. Roli i fuqizimit ekonomik 
të grave është theksuar në disa dokumente dhe 
strategji të miratuara nga Qeveria e Shqipërisë, 
si Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe 
Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore dhe Dhu-
nën në Familje 2011-2015 dhe SKZHI 2007-2013. 
Të dyja strategjitë nënvizojnë qartë nevojën për 
pjesëmarrjen e plotë në ekonominë e vendit. 
QSH, e ndërgjegjshme se fuqizimi ekonomik i 
grave përbën një kusht të nevojshëm për të pro-
movuar barazinë gjinore, është e angazhuar për 
të mbështetur sipërmarrjen femërore nëpërmjet 
programeve dhe politikave specifike. Ministria 
e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (METE) 
është e angazhuar për të kuptuar sfidat dhe të 
përpunojë politikat dhe praktikat që mund të 
zhvillohen, për të promovuar gratë sipërmarrëse. 
Sipas Forumit Ekonomik Botëror 2012 që lidhet 
me pjesëmarrjen ekonomike dhe mundësitë, 
Shqipëria pjesëmarrja e fuqisë punëtore është 
në nivelin 56/76 femër/mashkull3. Në indeksin 
Global për mundësi ekonomike të grave 2012, 
Shqipëria është renditur në vendin 54 me 56.5 
pikë dhe të ardhurat në nivelit më të ulët .

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm përfshin 
veprimet në të gjitha nivelet - rajonal, vendi dhe 
komuna - nga qeveritë, sektorin privat , shoqëri-
në civile, rrjeteve të ndryshme dhe familjen.

Në mënyrë që të vlerësohet mjedisi ekzistues 
i sipërmarrjes së grave, Shoqata e Grave Profe-
sioniste, Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ) ka kryer 
një vlerësim të dokumentacionit përkatës dhe 
3  Forumi Ekonomik Botëror: Profili i Shqipërisë 2012 
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informacionit për mjedisin në të cilin gratë sipër-
marrëse veprojnë.

Përshtatja e programeve dhe politikave është 
mënyra e vetme për të siguruar që fushat kyçe 
për gratë dhe vendim-marrja, barazia gjinore në 
vendin e punës, qasja ndaj burimeve të barazisë 
gjinore, sipërmarrja femërore, secila duhet traj-
tuar drejt dhe mirë.

Raporti fillon duke vlerësuar kontekstin e 
përgjithshëm të vendit që ndikon në zhvillimin e 
NVM-ve, dhe mbulon situatën politike, mjedisin 
makroekonomik, punësimin dhe tregun e punës, 
problemet kyçe demografike. Raporti vlerësues 
përfshin situatën ekonomike të vendit, informa-
cion statistikor dhe raportet përkatëse dhe do-
kumentet kërkimore nga organizatat kombëtare 
dhe ndërkombëtare që janë botuar. Përveç kësaj, 
raporti paraqet përkufizimin kombëtar të sektorit 
të NVM-ve në Shqipëri. Aty përshkruhen dispozi-
tat bazë legjislative dhe rregullatore dhe, vlerë-
son ndikimin e tyre mbi NVM-të. Më tej, raporti 
paraqet tregues të përgjithshëm dhe specifik që 
tregojnë rolin e gruas në shoqërinë shqiptare. 
Raporti vazhdon me profilizimin e sipërmarrjes 
femërore në vend dhe përfundon duke theksuar 
problemet e mprehta që gratë hasin në veprim-
tarinë e tyre. 

Gratë me të ardhura të ulëta kanë kontribuar 
tradicionalisht në aktivitetet prodhuese, të tilla 
si bujqësia në shkallë të vogël, agro -përpuni-
mi, zejtaria dhe artizanati në shtëpi, si dhe në 
tregti. 

Për më tepër, raporti adreson politikat dhe in-
stitucionet që merren me fuqizimin e gruas në 
Shqipëri, duke përfshirë: dispozitat ligjore për fu-
qizimin e grave, angazhime të cilat janë gati për 
t’u zbatuar apo që nuk janë zbatuar ende plotë-
sisht. Po ashtu, në të njëjtën pjesë të raportit 
janë listuar aktorët kyç në fushën e sipërmarrjes 
femërore.

Raporti përfundon me rekomandime se si të 
mundësojë sipërmarrjen femërore, duke hequr 
barrierat që ky raport i përmbledh.

1.1 Objektivat e kërkimit
Ky hulumtim është një vlerësim i mjedisit ekzis-
tues për sipërmarrjen e grave në Shqipëri, në 
mënyrë që të analizojë të dhënat cilësore dhe 
sasiore me gjetjet në fushën ku nismat aktuale 
i përshtatin barrierat për rritjen dhe zhvillimin e 
sipërmarrjes të grave. Hulumtimi përpunon krye-
sisht gjashtë dokumente strategjike: Strategjia për 
Zhvillim dhe Integrim 2007 -2013; Strategjia për 
Zhvillimin e Biznesit dhe Investimeve 2014-2020, 
Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe 
kundër Dhunës në Baza Gjinore dhe familje (2011-
2015); Politika indeksi e NVM (2012), Strategjia për 
Punësimin dhe Formimin Profesional (2007); Small 
Business Act   Shqipëria 2012 (BE 2012). Në fakt, 
vlerësimi përfshin analizën e situatës me të cilat 
përballen gratë sipërmarrëse në Shqipëri me theks 
të veçantë në mjedisin ligjor, në nisje biznesi dhe 
shërbime, për politikat që të krijojë një klimë të fa-
vorshme për bizneset e sapofilluara dhe për rritjen 
e biznesit, si edhe si në politikat që mundësojnë 
mundësi të barabarta .

1.2 Metodologjia
Metodologjia është në përputhje me Instrumen-
tin e Vlerësimit të Integruar të ILO-s (Steven-
son 2007). Qëllimi i kësaj metodologjie është të 
promovojë vlerësimin sistematik të mjedisit të 
favorshëm për gratë sipërmarrëse që do të për-
shtaten në një debat më të gjerë të politikave për 
mbështetjen e grave sipërmarrëse nga Qeveria e 
Shqipërisë, të institucioneve publike dhe të or-
ganizatave të shoqërisë civile që kontribuojnë 
në bërjen e politikave. Vlerësimi do të mbulojë 
fushat e mëposhtme kryesore ;

1.  Politikat e drejtimit dhe koordinimi ;

2.  Çështjet rregullatore dhe ligjore;

3.  Promovimi i sipërmarrjes së grave ;

4.  Qasja në edukimin për ndërmarrje dhe trajnim;

5.  Qasja në kredi dhe shërbime financiare;

6.  Qasja në Shërbimet e Zhvillimit të Biznesit         
     ( BDS ) dhe shërbimeve të informacionit ;
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7.  Qasja në shoqatat e grave dhe rrjeteve;

8.  Qasja në premisat e biznesit;

9.  Qasja në tregje dhe

10. Hulumtimi mbi sipërmarrjen femërore.

1.3 Kufizime në kërkim 
Ka pasur disa kufizime të identifikuara gjatë 
përpilimit të këtij raporti dmth. jo të gjitha të 
dhënat ishin të mjaftueshme për analizën e 
dhjetë fushave kryesore. Përveç kësaj, të dhënat 
e siguruara dytësore përshkruajnë sektorin urban 
të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, kur 50 % 
e popullsisë kombëtare banon në zonat rurale. Të 
dhënat më të detajuara duhet të dallojnë në mes 
të pronarëve dhe administratorëve sipas gjinisë 
pasi të dy detyrat janë të ndryshme dhe ata kanë 
rezultate të ndryshme në aspektin e sipërmarrjes.

1.4 Lista e institucioneve të këshilluara 
dhe të intervistuara 
1. AIDA - Agjencia Shqiptare për Zhvillim  
 te Investimeve

2. DPEOF - Drejtoria e politikave për   
 mundësi të barabarta dhe familjen

3. INSTAT - Instituti Shqiptar i Statistikave

4. METE   Ministria e Ekonomisë,  
 Tregtisë dhe Energjetikës

5. MF - Ministria e Financave

6. MPÇSSHB - Ministria e Punës , Çështjeve  
 Sociale dhe Shanseve të Barabarta

7. SHKP  - Shërbimi Kombëtar i Punësimit

8. IL - Inspektorati i Punës

9. SHGPAZ - Shoqata e Gruas Profesioniste,  
 Afariste dhe Zejtare

10. UNWOMEN  - Zyra e Kombeve të   
 Bashkuara për Gratë

11. Biznes Albania

12. Tirana Bank

13. Banka Credins

14. FAFDC - Kompania e Parë Shqiptare  
 financiare e Zhvillimit

15. Universiteti Vitrina

2. Vlerësimi i mjedisit të përshtatshëm  
për zhvillimin e sipërmarrjes femërore
Ky kapitull shqyrton në një kornizë më të gjerë, 
kushtet në të cilën shfaqet barazia gjinore dhe 
zhvillimi i sipërmarrjes femërore, në Shqipëri. Një 
analizë më e detajuar e mjedisit të favorshëm për 
zhvillimin e grave sipërmarrëse, është paraqitur 
në Kapitullin 3. Kushtet e analizuara në tërësi janë 
si më poshtë :

● Gjendja aktuale në vend

● Baza  kushtetuese dhe ligjore kombëtare për 
barazi gjinore;

● Pjesëmarrja politike e femrave ;

● Struktura institucionale e qeverisë për barazinë 
gjinore dhe zhvillimi i sipërmarrjes femërore;

● Mjedisi social dhe ekonomik

2.1 Gjendja aktuale në vend 
Shqipëria është një vend me të ardhura të mesme, 
e cila ka bërë përparime të mëdha në vendosjen 
e një demokracie të besueshme shume-partiake 
dhe të ekonomisë së tregut,  gjatë dy dekadave 
të fundit. Shqipëria ka qenë përgjithësisht në 
gjendje të ruajë ritmet pozitive të rritjes dhe sta-
bilitet financiar, pavarësisht krizës ekonomike në 
vazhdim4.

Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, Shqipëria ka qenë 
një nga ekonomitë me rritje të shpejtë në Europë, 
duke mbajtur normën mesatare vjetore reale të 
rritjes prej 6 për qind, shoqëruar me ulje të shpe-
jtë të varfërisë. Ndërmjet viteve 2002 deri 2008, 
varfëria në vend është përgjysmuar (rreth 12.4 
për qind) dhe varfëria e skajshme tani ndikon më 

4  Banka Botërore: Duke ndjekur vlerësimin nga Shoqata e 
Zhvillimit Ndërkombëtar (IDA) Banka Ndërkombëtare për Zhvillim dhe 
Rindërtim (EBRD;) në 2008
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pak se 2 për qind të popullsisë. Nga 2007-2012, 
ekonomia shqiptare u rrit me 22 për qind, ndërsa 
eksportet u dyfishuan nga 2009-2011.

Edhe pse Shqipëria qëndroi mjaft mirë, pavarë-
sisht ndikimit të erozionit të krizës globale fi-
nanciare, rikuperimi për mbi 3 për qind i normës 
të rritjes, gjatë vitit 2011, ra në vitin 2012 duke 
reflektuar përkeqësimin e situatës në eurozonë 
dhe, situatën e vështirë në sektorin e energjisë. 
Rritja reale e PBB-së  doli negative për tremujorin 
e parë të vitit 2012, për herë të parë që prej krizës 
së vitit 2009. Rritja vazhdoi në tremujorin e dytë, 
por pritjet mbeten të dobëta për gjysmën e dytë 
të vitit.

Shqipëria ka një sistem ligjor pluralist me një par-
lament njëdhomësh i quajtur ‘Kuvendi’ i përbërë 
nga 140 deputetë . Qeveria e Shqipërisë luan ro-
lin kryesor në zhvillimin e politikave të duhura 
dhe ligjeve për dhe krijimin e një mjedisi të për-
shtatshëm për të nxitur investimet private dhe 
pjesëmarrjen aktive të qytetarëve të saj në rritjen 
dhe zhvillimin ekonomik.

Parimi i barazisë gjinore është paraparë me 
Kushtetutën e Shqipërisë (1998), në kuadrin e 
nenit klasik të barazisë dhe mosdiskriminimit. 
Në të njëjtën kohë, Kushtetuta ka vendosur 
nevojën për masa pozitive, për raste objektiv-
isht të justifikuara. Gratë shtatzëna dhe nënat 
e reja janë të pajisura me mbrojtje të veçantë 
nga shteti. Parlamenti shqiptar ka miratuar 
Ligjin “Për Barazinë Gjinore në Shqipëri” (2007). 
Ky ligj sanksionon dhe parashtron pozicione 
të barabaraë, për të dyja gjinitë në fushën e 
punësimit, arsimit dhe vendimmarrjes. Ky akt 
ligjor është kundër diskriminimit dhe siguron 
bazën ligjore për ndëshkimin e tij, kur shkelja 
është pranuar. 

Popullsia e Shqipërisë është 38 milion dhe rreth 
50% e popullsisë është rurale dhe është e pu-
nësuar në sektorin e bujqësisë (BB 2012). Shu-
mica e popullsisë rurale (70 %) e angazhuar në 
bujqësi janë gra, ndërsa 6 për qind janë pronare 
femra.

2.2 Baza kushtetuese dhe ligjore
Sistemi politik në Shqipëri është një demokraci 
parlamentare. Kuvendi i Shqipërisë përbëhet nga 
një asamble me një dhomë. Qeveria e Shqipërisë 
ka rolin kryesor të zhvillimit të politikave të duhu-
ra dhe ligjeve, dhe krijimin e një mjedisi të për-
shtatshëm për të nxitur investimet private dhe 
pjesëmarrjen aktive të qytetarëve të saj në rritjen 
dhe zhvillimin ekonomik. Grave  iu janë dhënë të 
drejta të barabarta me burrat nga Kushtetuta sh-
qiptare, në të gjitha sferat e jetës së tyre. Për më 
tepër, aty theksohet se “Fëmijët, të rinjtë, gratë 
shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një 
mbrojtjeje të veçantë nga shteti” (neni 54).

Angazhimi i Shqipërisë për të drejtat ndërkom-
bëtare të njeriut përfshin:

● Konventa mbi Eliminimin e të gjitha Formave 
të Diskriminimit Kundër Gruas; 

● Shqipëria është nënshkruese e konventave të 
ILO- 57, duke përfshirë tetë konventat bazë të pu-
nës (7 nga Konventat janë denoncuar; asnjë kon-
vente nuk është ratifikuar në 12 muajt e fundit). 5 

● Konventa për Parandalimin dhe Luftën kundër 
Dhunës ndaj Grave ( 2011)

● Në shkurt të vitit 2013, Shqipëria nënshkroi 
deklaratën që angazhohet për t’i dhënë fund 
dhunës kundër grave dhe vajzave. Shqipëria i 
bashkohet 20 qeverive të tjera, për ta shtrirë këtë 
angazhim në mbarë botën .

2.3 Pjesëmarrja politike
Sistemi zgjedhor në Shqipëri është i bazuar në 
përfaqësimin proporcional rajonal. Megjithatë, 
ekziston një debat në mesin e akademikëve mbi 
efektivitetin e këtij përfaqësimi. Janë dyfishuar 
kuotat e numrit të grave parlamentare në Sh-
qipëri, në mbi 16 për qind. Pas zgjedhjeve ven-
dore të majit 2011, vetëm 1.31 % e kryetarëve të 
zgjedhur ishin gra, ndërsa 12.4 % e anëtarëve të 
zgjedhur të këshillave vendore ishin gra6.

5  www.ilo.org/Albania;  ref. 2012
6  UNESCO: Shqipëria, Seminar per Media dhe Biznesi,Dhjetor 
2012.
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Megjithëse përfaqësimi i grave në strukturat 
vendimmarrëse është i dukshëm, kjo nuk është 
ende e mishëruar në Kushtetutë. Ekziston një 
grup strukturash përgjegjëse për koordinimin 
dhe promovimin e barazisë gjinore në vend ku 
përfshihen:

● Këshilli i Ministrave;

● Këshilli Kombëtar për Barazinë Gjinore;

● Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shan-
seve të Barabarta (MPÇSSHB);

● Nën/komisioni parlamentar mbi “Barazinë 
Gjinore dhe mbrojtjen e fëmijëve”, pranë Komi-
sionit të Përhershëm të “Punës, Çështjeve Sociale 
dhe shëndetësore”.

● Drejtoria e politikave për shanset e barabarta 
dhe familjare (DPEOF në MPÇSSHB);

● Rrjetit i Pikave të kontaktit Gjinor (në nivel qen-
dror dhe vendor) dhe

● Organizatat e ndryshme të shoqërisë civile.

2.4 Kuadri qeveritar për planifikim dhe zh-
villim
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 
2007-2013 (SKZHI) është duke u hartuar për periud-
hën 2013-2020. Kjo është menduar të jetë një doku-
ment strategjik për Shqipërinë që do të tentojë të 
harmonizojë dhe të sigurojë një bazë për zhvillimin 
ekonomik dhe shoqëror, integrimin në strukturat 
e Bashkimit Evropian, si dhe për arritjen e Objekti-
vave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit të OKB-së. Zbatimi 
i SKZHI parashikon ndërtimin e politikës së analizës 
së kapaciteteve, për të siguruar që qëllimet / objekti-
vat e SKZHI-së të jenë përkthyer në mënyrë efektive, 
në politika konkrete dhe programe në nivel minis-
tror. SKZHI përqas procesin e buxhetit afatmesëm, 
duke siguruar drejtimin afatgjatë për shpërndarjen 
e burimeve nëpër sektorë, si dhe planet afatmesme 
të shpenzimeve. Lidhja e buxhetit afatmesëm me 
përparësitë strategjike dhe qëllimet kombëtare afat-
gjata, në një proces të vetëm planifikimi strategjik 
është dhe qëllimi kryesor i miratimit të Sistemit të 
Planifikimit të Integruar (SPI) nga ana e Qeverisë.7

7  www.dsdc.gov.al 

Ndërkohë  SKZHI 2013 - 2020 u hartua brenda 
periudhës janar 2012 - mars 2013. Për këtë janë 
konsultuar aktorë të ndryshëm si dhe nga sho-
qëria civile. Finalizimi i SKZHI 2013-2020 është 
parashikuar të bëhet në gjysmën e dytë të vitit 
2013. Strategjia për Zhvillimin e Biznesit dhe In-
vestimeve 2013-2020 (e përfshirë në SKZHI), është 
programuar për të përkrahur bizneset e drejtuara 
nga gratë, pavarësisht nga aftësitë e tyre fizike. 

Progresi i Shqipërisë në vitet e fundit në respek-
timin dhe promovimin e barazisë gjinore është 
theksuar në një seri të angazhimeve ndërkombë-
tare, si dhe zhvillimin e politikave të brendshme  
ligjore dhe zbatimin e tyre. Që nga viti 2008, 
Shqipëria ka miratuar Ligjin e Barazisë Gjinore 
në Shoqëri (Nr. 9970), duke ngritur mekanizmin 
themelor kombëtar gjinor, përmirësimin e Ligjit 
për Masat kundër Dhunës në Marrëdhëniet 
Familjare, hapi qendrën  e parë kombëtare për 
viktimat e dhunës në familje, ngriti mekanizmin 
e koordinimit dhe referimit të dhunës në familje 
për disa raste në disa bashki, vlerësoi Strategjinë 
Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në 
Familje (SKBGJDHF 2007-2010), dhe  rishikoi  SK-
BGJ kundër Dhunës me Baza Gjinore (2011-2015).

Përveç kësaj, Shqipëria ka krijuar një sistem të fortë 
të grumbullimit të të dhënave përmes evidentimit 
të rasteve të dhunës në familje, duke përdorur 
kohë pas kohe dhe anketimet demografike shën-
detësore, si dhe nëpërmjet miratimit të një sërë 
treguesish gjinorë që tregojnë ndarjen gjinore të 
statistikave publike për një numër subjektesh8.

Këshilli i Ministrave ka miratuar direktivën e bux-
hetit gjinor, një piketë e rëndësishme në rrugën 
drejt barazisë gjinore në vend. Integrimi gjinor është 
një strategji e pranuar globalisht për të promovuar 
barazinë gjinore. Vendimi i KM i Shqipërisë për bazën 
e buxhetit gjinor pritet të çojë në më shumë inves-
time në programe të veçanta në sektorët në zhvillim 
të tilla si: bujqësia, shëndetësia, arsimi, dhe transporti. 
Plani e bën të detyrueshme për ministritë që të përf-
shijë të paktën një objektiv gjinor në programin bux-
hetor. Kjo është një prej shumë hapave që Shqipëria 
ka ndërmarrë për promovimin e barazisë gjinore.
8  UNDP: Barazia Gjinore dhe Program kundër dhunës (Maj 2012 
– Prill 2014)
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SKBGJDHF dhe Plani i saj i Veprimit për 2011-
2015 u miratua në qershor 2011. Plani kom-
bëtar përfshin treguesit gjinorë dhe objektiva në 
gjithë pikat kryesore të tij, dhe një tregues mbi 
ndjeshmërinë  gjinore, po ashtu është i përfshirë 
për monitorimin e performancës në strukturat e 
qeverisë shqiptare. Kjo paraqet një përparim të 
rëndësishëm9. Në Shqipëri, “UNWomen”  është 
duke mbështetur organizatat e grave me aftësi 
të kufizuara për të siguruar se çështjet e rëndë-
sishme dhe rekomandimet të jenë të pasqyruara 
në Strategjinë përkatëse. Kjo rezultoi në përf-
shirjen e dispozitave për gratë dhe vajzat me af-
tësi të kufizuara në draftin final të Strategjisë dhe 
Planit të saj të Veprimit10.

2.5 Treguesit socio-ekonomikë 
Rritja vjetore e PBB-së në Shqipëri ka mbetur rela-
tivisht e dobët në vitin 2011, duke u ngadalësuar 
në 2.5 % në krahasim me 7 % -9 % në mes të 2005 
dhe 2008 ( FMN), dhe në thelb më poshtë parashi-
kimeve të bëra nga ana e Ministrisë së Financave. 
Deficiti buxhetor në 2010 ishte 3.7 % dhe para-
shikimi për vitin 2011 është 3.7 %. Borxhi publik 
përkatësisht për vitin 2010 dhe 2011 arriti në 58.3 
% dhe 59.4% të PBB-së (FMN , 2011), vetëm pak 
nën kufirin prej 60 % të përcaktuar në Ligjin Or-
ganik të Buxhetit (OECD vlerësimi i 2012) .

9  John Hendra, Dhjetor 2012
10 Lakshmi Puri; UNW Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm Tetor 2011.

Në vitin 2011, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës (METE) nisi një regjistrim elektronik 
për legjislacionin e biznesit. Regjistri përmban 
të gjitha urdhrat Elektronike legjislacionin dhe 
urdhrat ministror, në lidhje me biznesin. Regjis-
tri është projektuar për të ndihmuar NVM-të, si 
dhe publikun e gjerë, për të gjetur informacion 
në lidhje me fillimin dhe zhvillimin e bizneseve. 
Karakteristikat e tij dalluese janë se ai përmban 
legjislacionin në fuqi, Vendimet e Këshillit të Min-
istrave, urdhrat e udhëzimet të Këshillit të Min-
istrave dhe ministrive, si dhe urdhrat dhe udhë-
zimet e institucioneve rregullatore dhe të tjera të 
pavarura, me kompetenca legjislative ose rregul-
latore. Aty, vihen gjithashtu në dispozicion pro-
jekt-propozime, të akteve për komentim.

Në mars 2013, Shqipëria ka nënshkruar Kon-
ventën për ndihmë të ndërsjellë administrative 
në çështjet e taksave, një marrëveshje shumë-
palëshe zhvilluar bashkërisht nga Këshilli i Eu-
ropës dhe OECD11.

Ekonomia e Shqipërisë është relativisht e larm-
ishme: bujqësia, transporti, shërbimet, energjia, 
peshkimi dhe turizmi japin një kontribut të 
rëndësishëm për ekonominë. Bujqësia është një 
nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë 
vendase që përfshin 70 % të popullsisë në vend 
(IFAD 2010).

11  OECD: Shqipëria është vendi i 43-të nënshkrues i Konventës 
Shumëpalëshe nga hera e fundit kur u përditësua me standardet 
ndërkombëtare të transparencës dhe shkëmbimit të informacionit, 
nënshkruar Qershor 2011.  

Pasqyra 1:  SHQIPËRIA  – Treguesit Bazë të Ekonomisë

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rritja reale PBB % 5,7 5,4 5,9 7.5 3,3 3.91 2.72 1.8
PBB (min ALL) 814,7 882.2 967.6 1,089.3 1,148.1 1,222,4
Papunësia  % 14.1 13.8 13.2 12.5 13.6 13.5 13.32
Inflacioni % 2 2.5 3.1 2.2 2.28 3.56 3.45 1.9
Borxhi publik 57.4 56.2 53.5 54.8 59.7 58.52
Borxhi i jashtëm 17.2 16.6 15.3 18.0 23.4 25.19
Kursi i shkëmbimit 
Lek /US Dollar 99.9 98.1 90.4 83.9 95 103.9 100.8

Burimi i të dhënave: Banka e Shqipërisë ; INSTAT, Ministria e  Financave, FMN , BERZH
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Vlerësimi i fundit që është bërë (2011) në nivel 
kombëtar nga Instituti kombëtar i Statistikave 
(INSTAT) tregon që gratë përbëjnë 51 % gjithsej 
të forcës së punës në nivel kombëtar (1.07 mil-
ion), e cila vlerësohet në 560.000. 

Gjatë 2005 – 2010 ekonomia kombëtare (si dhe të 
tjerat në rajon) karakterizohet nga stabiliteti dhe 
një shkallë rritjeje e shpejtë e produktivitetit, kon-
solidimi i institucioneve financiare, reduktimi i pa-
punësisë dhe nivel relativisht i ulët i inflacionit. 

3. Vlerësimi i mjedisit të përshtatshëm, për 
zhvillimin e sipërmarrjes femërore
Ky kapitull ofron një analizë të dhjetë elementëve 
që mundësojnë zhvillimin e një mjedisi për sipër-
marrjen femërore:

1. Lidershipi i politikave dhe koordinimi për zhvi-   
     llimin e sipërmarrjes femërore ;

2. Kuadri ligjor dhe rregullator për zhvillimin e 

    sipërmarrjes femërore;

3. Promovimi i sipërmarrjes femërore ;

4. Qasja e grave në arsimimin e sipërmarrjes dhe  
     trajnimeve;

5. Qasje e grave në shërbimet financiare;

6. Qasja e grave në shërbimet e zhvillimit   
     të biznesit;

7. Pjesëmarrja e grave në shoqatat dhe rrjetet  
     e biznesit;

8. Qasja e grave në objektet e biznesit;

9. Qasje grave në tregjet vendore, kombëtare  
     dhe ndërkombëtare, dhe

10. Hulumtimi i shtetit mbi sipërmarrjen femërore.

3.1 Politika Udhëheqja dhe koordinimi
Aktualisht Shqipëria nuk ka një sistem të veçantë 
politike për zhvillimin e sipërmarrjes femërore. Ka 
një angazhim të përgjithshëm në kuptimin më 
të gjerë të strukturës së politikave si: Strategjia e 
Zhvillimit të Investimeve dhe Biznesit, Strategjia 
Kombëtare për Barazinë Gjinore, Reduktimin e 

Dhunës me Bazë Gjinore dhe Dhunës në Familje 
dhe Planit të saj të Veprimit , së bashku me in-
strumentet e tjera të politikave dhe programit siç 
janë të detajuara në SKZHI.

Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investi-
meve 2007-2013 ka për qëllim të krijojë një part-
neritet mes Qeverisë dhe sektorit të biznesit. 
Procesi i planifikimit strategjik është gjithëpërf-
shirës i politikave për mbështetjen e biznesit dhe 
përmirësimin e infrastrukturës rregullatore për 
biznesin. Një zhvillim i konsiderueshëm pozitiv 
ishte krijimi i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit 
(QKR), e cila u bë plotësisht operacionale, si një 
“one stop shop”, në dispozicion të bizneseve.

Fuqizimi ekonomik është një nga objektivat krye-
sore strategjike të përcaktuara në këtë strategji, 
e cila ndër të tjera, bën thirrje për përmirësimin 
e qasjes së grave në kapitalet dhe asetet finan-
ciare . Plani i veprimit i përfshirë në strategji 
parashikon një sërë instrumentesh në mënyrë 
që të mbështetin arritjen e këtij objektivi, të tilla 
si ngritjen e platformave të kreditimit për gratë; 
organizimin e sesioneve të informimit mbi me-
naxhimin e biznesit dhe përdorimin e financimit 
të kredisë; lehtësimin e qasjes të grave në zonat 
rurale në pronësinë e tokës dhe pasuritë e tjera, 
përmes përshtatjes së kuadrit rregullator mbi 
pronat e paluajtshme. Ky prioritet qëndron edhe 
në draft SKZHI e re (2014-2020) dhe më e rëndë-
sishmja, promovimi i sipërmarrjes së grave është 
theksuar si një nga drejtimet kryesore të politikës 
së zhvillimit të NVM-ve, siç është përcaktuar në 
strategjinë sektoriale për Nxitjen e Biznesit dhe 
Investimeve (2013 -2020 ).
Për më tepër, drafti i SKZHI (2014 - 2020) tregon 
një vetëdije të rëndësishme gjinore për të sigu-
ruar pjesëmarrjen e barabartë të grave dhe va-
jzave në jetën shoqërore, ekonomike dhe poli-
tike të vendit, duke synuar fuqizimin ekonomik 
të grave dhe rritjen e pjesëmarrjes së tyre në 
vendimmarrje, si pjesë e vizionit të strategjisë së 
re (SKZHI, f.10). Në të vërtetë, strategjia adreson 
në kapituj të ndryshëm disa fusha për fuqizimin 
ekonomik të grave të tilla si: pronësia e tokës dhe 
fondeve të garantimit të kredive mbështetëse të 
grave drejt biznesit. Përveç qasjes më të mirë për 
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formim profesional, programet e trajnimit pro-
fesional dhe masave aktive të tregut që kanë në 
shënjestër gratë, strategjia synon të promovojë 
sipërmarrjen femërore në biznes dhe përfundim-
isht të rrisë numrin e NVM-ve të drejtuara nga 
gratë nga 26% në vitin 2011 në 40% në vitin 2020, 
si dhe rritjen e numrit të grave që përfitojnë nga 
skemat e mbështetjes bujqësore me 30% .

Aktualisht Qeveria Shqiptare nëpërmjet METE  i 
ka kërkuar “UNWomen” për të përgatitur një stu-
dim mbi vlerësimin e situatës së grave të biznesit 
në rajone të ndryshme pilote.12 Draft - studimi 
është diskutuar nga Grupi Punës në METE dhe në 
tetorin e  ardhshëm do të paraqitet.

Në vijim, METE dhe gratë sipërmarrëse do të 
jenë pjesë e procesit të lobimit për SKZHI-në e 
re 2014-2020. “UN Women” në këtë drejtim do 
ta mbështesë procesin e lobimit dhe do të për-
gatisë masat reale me METE dhe rekomandimet 
përkatëse, me kohë të përcaktuar.

3.1.1 Ministria  e Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjitikës
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, 
Drejtoria e Konkurrencës është pika e kontaktit 
për politikat për sipërmarrjen femërore. Një grup 
ndërdikasterial është themeluar për politikat e 
grave sipërmarrëse, me përfaqësues të METE, 
AIDA, Ministria e Punës, Ministria e Bujqësisë, 
INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. Në Strategjinë e 
Zhvillimit të Biznesit dhe Politikën e Investimeve 
2014-2020 janë programuar për përkrahjen e bi-
zneseve të drejtuara nga gratë dhe mekanizmat 
monitorues.

Indeksi i Zhvillimit Njerëzor të Shqipërisë (HDI)13 - 
për vitin 2012 ishte 0,749, e pozicionuar në vendin 
e 70-të nga 187 vende dhe territore. Ndërmjet 
viteve 1985 dhe 2012, vlera HDI Shqipërisë iu 
rrit 0,651-0,749 , një rritje prej 15 % ose një rritje 
mesatare vjetore prej 0.5 për qind. Ky vend është 
karakterizuar nga një potencial i lartë i fuqisë pu-
nëtore, i përqendruar në moshën më produktive 
dhe krijimin e vendeve të reja të punës përbën 

12  METE Qershor 2012
13  PNUD: Indeksi i Zhvillimit Human raport 2013

një nga sfidat më komplekse. Kjo bën thirrje për 
mbështetje me forma të politikave stimuluese 
makroekonomike, një klimë të favorshme për zh-
villimin e biznesit të shëndoshë dhe të politikave 
të qëndrueshme të arsimit.

Janë politikat ekzistuese dhe programet për 
mbështetjen e të gjitha llojeve të bizneseve pa dal-
lim për personat me aftësi të kufizuara. Rreth 85 % 
e ndërmarrjeve aktive në Shqipëri janë kompani 
private. NVM-të publike janë shumë të kufizuara. 
METE nuk posedon statistika rreth numrit të fir-
mave të drejtuar nga njerëzit me aftësi të kufizuara. 
Ekzistojnë masa aktuale në vend për nxitjen e rritjes 
ekonomike te NVM-ve me gra dhe ato janë të aplik-
ueshme në nivele të ndryshme: përmirësimi i klimës 
së biznesit, duke ulur tatimin e sheshtë prej 10% për 
tatimin mbi të ardhurat e korporatave dhe tatimin 
mbi fitimin, reduktimi i sigurimeve shoqërore për 
punonjësit, afërsisht 50 %, heqjen e TVSH-së për in-
vestime në linja makineri, etj14.

Strategjia e Biznesit dhe Zhvillimit tëe Investi-
meve 2007-2013, ndër të tjera ka prioritet masat 
mbështetëse për sipërmarrjen femërore. Kështu, 
në vitin 2012, fondi i miratuar për zejtarinë do 
bëhet efektiv gjatë vitit 2013 dhe nga kjo do të 
përfitojnë kryesisht artizanet femra.

Përveç kësaj, që nga viti 2007, Qeveria ka krijuar 
forumin e donatorëve për NVM-të, i cili takohet të 
paktën dy herë në vit. Forumi është një platformë 
e cila paraqet përvojat më të mira të projekteve 
të ndryshme në fushën e NVM-ve, dhe disku-
ton mundësitë për financimin e programeve që 
janë të nevojshme për zhvillimin e NVM-ve dhe 
për gratë sipërmarrëse. Forumit ende i mungon 
anëtarësimi i aktorëve privatë si rasti SHGPAZ, si 
dhe shoqata të grave. 

Këshilli Konsultativ i Biznesit u themelua nën 
ombrellën e METE-s dhe ai ende funksionon në 
përputhje me rrethanat. Mendimi i përgjithshëm 
është se ky këshill nuk është duke punuar si një 
forum për diskutime publike të vërteta në lidhje 
me biznesin dhe mbledhjet e tij janë te rralla. Për 
të ardhmen, Qeveria e re parashikon të ndryshojë 
paraqitjen e këtij Këshilli.

14  METE 2013
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Përveç kësaj, programi për zhvillimin e sektorit 
privat shqiptar nëpërmjet linjës së kredisë për 
NVM-të është themeluar dhe asistenca teknike 
përkatëse ( PRODAPS ). Njësia e programit është 
e vendosur brenda METE dhe ajo ofron 25 milion 
euro në kredi të buta, në favor të NVM-ve shqip-
tare.15 Marrëveshja Italo-Shqiptare e Bashkëpun-
imit për periudhën 2010-2012, e nënshkruar më 
12 prill 2010, parashikonte mbështetje financi-
are në shumën prej 51 milion (28 milionë kredi 
të buta, 20 milionë kredi për swap dhe 3 milionë 
Euro dhuratë) në mënyrë që të mbështesë tre 
sektorë kryesorë që janë:

Financimi i Programit për Zhvillimin e sektorit 
privat me fonde shtesë - 15 milion Euro;

Bujqësia dhe menaxhimi i tokës - 10 milion Euro;

Zhvillimi shoqëror-  28.1 milion Euro.

3.1.2 Buxhetimi për barazinë gjinore
Vendimi i Këshillit të Ministrave nga korrik 2012 
lidhur me integrimin gjinor në programin e bux-
hetit afatmesëm për të gjitha ministritë e linjës u 
miratua. Aktivitetet e ndërgjegjësimit lidhur me 
çështjet gjinore janë përqendruar në pjesëmar-
rjen politike të grave dhe kuotës gjinore, sipër-
marrjes së grave dhe luftës kundër dhunës ndaj 
grave. Megjithatë, gratë vazhdojnë të jenë të 
papërfaqësuara në tregun e punës, në veçanti në 
politikë dhe vendimmarrjen ekonomike. Burime 
të mjaftueshme financiare dhe njerëzore mun-
gojnë në nivelet e qeverisjes qendrore dhe ven-
dore, të cilat çojnë në ngadalësimin e zbatimit të 
Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2011 
- 2015.

Megjithatë, Shqipëria duhet të vazhdojë refor-
mat e saj të kohëve të fundit për të forcuar në in-
stancën e fundit të drejtën për asistencë sociale, 
sistemet e informacionit të menaxhimit, dhe të 
mbikëqyrjes.16 Qeveria mund të forcojë lidhjet 
midis përfitimeve, punësimit dhe shërbimeve so-
ciale, për të reduktuar varësinë dhe promovuar 
mundësitë e punësimit .

15  Njësia e Menaxhimit të Projektit (PMU), vendosur ne METE 
me ekspertë shqiptar dhe italian. 
16  BB:Europa Jug Lindore; raport ekonomik Nr. 3 - 2012

3.2 Kuadri ligjor dhe rregullator për sipër-
marrjen femërore
Bazuar në Ligjin aktual për NVM-të (2008)17, Ndër-
marrjet e Vogla dhe të Mesme (NMV) janë kat-
egoria e ndërmarrjeve të cilat punësojnë jo më 
pak se 250 njerëz dhe të gjenerojnë një qarkullim 
vjetor prej jo më shumë se 250 milionë lekë.

Për qëllime statistikore, ndërmarrjet mund të 
klasifikohen si më poshtë:

a) Mikro ndërmarrje: 0 deri në 9 punonjës,  
 i cili përfshin grupe me punonjës 0-1 dhe  
 2-9 ; xhiro jo më shumë se 10 milionë lekë

b) Ndërmarrjet e vogla: 10 deri 49 puno- 
 njës; qarkullim jo më shumë se 50 milionë lekë

c) Ndërmarrjet e mesme: 50-249 punonjës;

Sipas të dhënave të INSTAT, 26.4 % e ndërmar-
rjeve menaxhohen nga femrat18. Bizneset e grave 
janë të vendosura në zonat e mëdha urbane si 
Tirana, Durrësi etj, në ofrimin e shërbimeve të 
tilla si: floktore, kujdesin e fëmijëve, rrobaqepësi, 
stomatologji, farmaci, dhe këshillim ligjor. Mund 
të jetë e vështirë për të vlerësuar saktësisht num-
rin e grave që udhëheqin biznese sepse disa bi-
znese janë të regjistruara zyrtarisht në emrin e 
burrit, edhe nëse ata në fakt drejtohen nga gratë. 
Shqipëria përcakton madhësinë e biznesit në 
bazë të numrit të stafit të punonjësve dhe sipas 
qarkullimit19 .

3.2.1 Pronësia e Sipërmarrjes femërore
Numri i individëve dhe firmave të renditura në 
bazën e të dhënave të regjistruara nga fillimi i viti  
2008 është rreth 106,500 (duke iu referuar QKR: 
firma dhe individë)20. Ato kontribuojnë në 80% të 
PBB-së dhe përfshijnë rreth 82% të  punësimit të 
forcës punëtore. Më shumë se 98% e numrit të 
përgjithshëm të ndërmarrjeve në Shqipëri janë 
NVM, sipas METE (2012) .

17  Ligji Nr. 10 042, datë 22.12.2008 Ndryshimet ligjore Nr. 8957, 
datë 17.10.2002 “Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”.
18  Regjistrimi i ndërmarrjeve ekonomike jo bujqësore, INSTAT 
2010, fq. 8-9
19  shih note 17)
20  QKR-Qendra Kombëtare e Regjistrimit 
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Të dhënat Kombëtare për ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme (NVM) në përgjithësi nuk paraqiten 
me ndarje gjinore. Si pasojë, është e vështirë për 
të përcaktuar me saktësi përqindjen e grave në 
pronësi të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, 
apo kontributin e tyre specifik, në rritjen ekono-
mike të vendit.

Pasiguria sociale e punësimit për gratë, siguria e 
të drejtave të tyre, përqendrimi i tyre në fermën 
e familjes dhe puna e papaguar në fermë, si dhe 
normat e tyre më të larta të pasivitetit, duhet të 
shqyrtohen me kujdes si faktorë që mund të pen-
gojnë iniciativën dhe mundësitë sipërmarrëse.

Pasqyra 2: NVM in Shqipëri— Treguesit bazë

Numri i ndërmarrjeve Punësimi 

Shqipëria                                       BE27 Shqipëria                        BE27

Numri Shpërndarja Shpërndarja Numri Shpërndarja Shpërndarja 

Mikro 70 637 95.8% 92.1% 117 306 46.5% 29.8%

Të vogla 1 579 2.1% 6.6% 20 719 8.2% 20.4%

Të mesme 1 428 1.9% 1.1% 71 047 28.2% 16.8%

NVM 73 644 99.9% 99.8% 209 072 82.9% 66.9%

Të mëdha 58 0.1% 0.2% 43 153 17.1% 33.1%

Gjithsej 73 702 100.0% 100.0% 252 225 100.0% 100.0%
Burimi: SBA 2012- NVM Shqipëri 

3.2.2Tregu i punës
Disponueshmëria e përfitimeve që gratë sipër-
marrëse mund të hynë në lidhje me sigurinë 
sociale dhe programeve të mbrojtjes (të tilla si 
përkujdesjen e fëmijëve, maternitetit,  mbro-
jtjen dhe sigurimin shëndetësor), mekanizma 
të reja mbështetëse për grupet e pafavorizuara, 
dhe programet për të përmirësuar balancën 
punë-familje për të dy gjinitë, gratë dhe burrat 
janë politikat e ndërmarra nga Ministria e Punës. 
Lidhur me respektimin e parimit të përfaqësimit 
të barabartë gjinor në fushën e sigurimeve sho-
qërore Neni 19 (Kodi i Punës), është obligim i 
MPÇSSHB me Ministrinë e Financave në krye, 
në mënyrë që të sigurojë zbatimin e masave për 
zbatimin e barazisë gjinore për monitorimin e 
barazisë gjinore në fushën e administrimit dhe 

menaxhimit të sistemit publik të pensioneve dhe 
të drejtave të tjera pronësore që lidhen me sig-
urimet shoqërore21.

Projekti i ILO-s “Asistencë për forcimin e sistemit 
të punësimit dhe trajnimit të Shërbimit Kom-
bëtar të Punësimit”22 ka dhënë përfundime të 
ndryshme në fushën e ndërhyrjes së politikave 
për punësim, ndër të cilat veçanërisht i rëndë-
sishëm në lidhje me: “Zgjerimi i modelit të me-
naxhimit të decentralizuar të programeve aktive 
të tregut të punës që duhet të inkurajohet në 
kuadër të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, me 
synim grupet e pafavorizuara për pjesëmarrje në 
PATP (politika aktive të tregut të punës) që nevo-
jiten të menaxhohen me kujdes. “
21  VKM Nr. 397 dt. 20.05.1996 për mbrojtje të veçantë të 
grave shtatzëna dhe leja e lindjes; ILO konventa 102 ratifikuar;  Ligji për 
Sigurimet Shoqërore  Nr. 9442 datë 16.11.2005 Konventa Nr. 156 punëtori 
me përgjegjësitë familjare;  ratifikuar me Ligjin Nr. 9973 datë 12.07.2007
22  www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/; Projekti: ALB/03/50/ITA
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Pasqyra 3 Punësimi sipas aktiviteteve ekonomike.        
(në mijë)

NACE Rev. 1 
Seksion Aktivitetet Ekonomike 2008 2009 2010 2011

Shqipëria 974 899 917 928

A; B Bujqësi, pyjet, peshkimi 568 496 507 507

C Industria nxjerrëse 5 5 6 8

D Industria prodhuese 56 53 53 63

E Industria energjetike dhe ujit 25 26 26 21

F Ndërtimi 46 40 39 35

G Tregtia 53 58 58 65

H Hoteleria dhe restorantet 12 12 13 22

I Transporti dhe 
telekomunikacioni 26 23 24 26

M Arsimimi 37 40 42 41

N Shëndetësia 28 26 27 28

J; K; L; O; P; Q Të tjera 118 120 122 112
Burimi: INSTAT 2012

3.2.3 Thjeshtëzimi i Licensimit të Biznesit
Aspektet e kuadrit ligjor dhe rregullator të ofru-
ara kanë si mundësi që të ndikojnë në mënyrë 
të konsiderueshme në kapacitetin e grave për të 
filluar, formalizuar dhe për të rritur përfitimin në 
ndërmarrjet e tyre. Tre janë fushat që janë identi-
fikuar me ndikim të veçantë:

Së pari, sistemi i ligjeve dhe rregullimet institu-
cionale në vend, që merren me barazinë gjinore 
të grave, që siç dihet të drejtat e grave janë të 
mbrojtura me ligj. Siç u përmend më lart, është një 
politikë kombëtare që fokuset në çështjet gjinore. 
Për më tepër, zbatimi i ligjeve në këtë aspekt dhe 
monitorimin e tyre është bërë nga MPÇSSHB. Për 
fat të keq, METE nuk posedon në këtë drejtim 
ndonjë statistikë lidhur me pronësinë e pronës.

Së dyti, regjistrimi i kompanive, personave juridikë 
dhe entiteteve të tjera në Shqipëri, është bërë 
përmes Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR) 
të Shqipërisë. Atribute kryesore të Qendrës përf-
shijnë sigurimin e një komunikimi të mirë mes 

Lidhur me procesin e regjistrimit për zyrtarizimin 
e ndërmarrjeve, duke krijuar një ‘one stop shop’ 
për regjistrimin e biznesit, sjell shumë lehtësira 
për të gjithë biznesin (edhe për gratë) që të reg-
jistrohen, jo vetëm në Tiranë, por në të gjitha ko-
munat e vendit. Janë bërë përpjekje për të infor-
muar gratë dhe burrat sipërmarrës, mbi çështje 
në lidhje me tatimet, regjistrimin etj. Ky informa-
cion mund të gjendet në ndonjë faqe interneti 
të institucioneve publike dhe në E-Portalin Qe-
veritar, por kjo kërkon që sipërmarrësi duhet të 
ketë aftësi në përdorimin e internetit, për vete të 
ketë një kompjuter në mënyrë që të ketë kohën 
e mjaftueshme, për të lundruar e gjetur informa-
cionin e duhur.

Zgjedhja më e mirë megjithatë mbetet për të in-
formuar gratë e biznesit për të gjitha programet 
e qeverisë, taksat dhe tatimet, regjistrimin, liçen-
simin, etj, nëpërmjet një portali të vetëm që rreg-
ullisht jep informacion mbi programet e reja në 
një pikë qendrore kontakti e cila mund të jetë 
edhe një shoqatë e grave në biznesit. 
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qytetarëve, institucioneve publike dhe autoriteteve 
shtetërore. Regjistrimi i një kompanie në QKR bëhet 
nëpërmjet një aplikimi në ‘one-stop-shop’. Aplikimi 
duhet të përmbajë informacionin mbi kompaninë, 
dokumentet e nevojshme si statutin e shoqatës, 
deklarimin e kapitalit të përbashkët etj. Procedura 
e regjistrimit realizohet me shpejtësi dhe lëshohet 
Çertifikata e regjistrimit. Në një ‘one stop shop’ për 
regjistrimin e biznesit, të gjitha bizneset mund të 
regjistrohen brenda një dite dhe kostoja e regjis-
trimit është më pak se 1 Euro.

Së treti, roli i QKR-së është që të informojë pub-
likun, mbajtjen e një baze të dhënash mbi kom-
panitë e regjistruara. Qasja në informacionin 
e Regjistrit Tregtar nëpërmjet internetit është 
në dispozicion për investigim, dhe kjo mund të 
bëhet on line në faqen e internetit të Qendrës, 
ose duke shkuar në një nga disa zyrat e saj nëpër 
Shqipëri. ‘One-stop –shop’ përfshin shërbim dhe 
qasje të plotë elektronike për informacionin e 
depozituar në regjistër, i cili është në dispozicion 
për publikun e gjerë, për investitorët e huaj dhe 
institucionet qeveritare. Përveç kësaj, në qoftë se 
kompanitë bëjnë ndryshime të rëndësishme në 
strukturat e tyre Qendra e Regjistrimit duhet të 
njoftohet në mënyrë që të sigurojë përditësimin 
e vazhdueshëm të informacionit të regjistruar.

Qeveria gjithashtu, është duke kërkuar që të mini-
mizojë dhe të thjeshtojë procedurat tatimore në 
përgjithësi. Një sistem elektronik “E – Sistemi” 
bankar ka qenë testuar këto kohët e fundit në 
disa prej bankave të nivelit të dytë deri nga mesi 
i vitit 2013, ajo së shpejti duhet të jetë gati për t’u 
zbatuar në praktikë. Kjo është një nga ato risitë që 
do t’iu ofrojnë taksapaguesve tanë një barrë më të 
thjeshtë të veprimeve burokratike. Përveç kësaj, 
një sistem i dytë on-line në internet është vënë në 
veprim nga mesi i prillit, i quajtur “M- taks” dhe do 
t’iu mundësojë kompanive rregullisht qasje për të 
qëndruar në kontakt me informacionin, në lidhje 
me gjendjen e tyre tatimore, vetëm duke përdorur 
internetin ose telefonat e tyre mobil. Këto dy sis-
teme padyshim do të kontribuojnë për një mjedis 
të favorshëm dhe më efektiv të biznesit23.

23  Deloitte Tax Day – Deklarata e Taksës të të ardhurave të Kompanive 
dhe ndryshimet potenciale në legjislacionin fiskal në 2013- Mars 2013

Në bazë të Indeksit të Politikave të NVM-ve mbi 
Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 201224 duket 
se mjedisi i biznesit për këto biznese është 
përmirësuar; ekonomitë kanë bërë përparim të 
mirë me anë të zbatimit të reformave me qël-
lim thjeshtimin e procedurave administrative 
dhe regjistrimin e kompanive, forcimin e institu-
cioneve që mbështetësin NVM-të dhe rritjen e 
bashkëpunimit ndërmjet agjencive. Megjithatë, 
ky progres shfaqet i pabarabartë në të gjithë ra-
jonin, dhe ecuria e reformave është ngadalësuar; 
kriza financiare globale ka zhvendosur vëmend-
jen e qeverisë larg nga reformat strukturore të 
politikave të NVM-ve në drejtim të zbatimit të 
masave mbështetëse afatshkurtra.

Aktualisht Shqipëria shfaq që të ketë një pro-
gres të mirë në politikat e rritjes në vend, përf-
shirë këtu edhe politikat për zhvillimin e lartë të 
ndërmarrjeve, qasje në financa dhe zhvillimin e 
aftësive profesionale, por masat mbështetëse që 
kanë në shënjestër NVM-të, të janë ende në em-
brionin e tyre.

Duke parë Planin e ri të veprimeve për zbatimin 
e Strategjisë për Biznesin dhe Investimet 2014-
2020, aktivitetet dhe masat janë të listuara së 
bashku me vlerësimin e kostos për të arritur 
objektivat e ndryshme, si: përmirësimin e vazh-
dueshëm të klimës së biznesit; promovimin e kul-
turës sipërmarrëse, për NVM-të , etj.

Vëmendje e veçantë i është dhënë një kuadri 
të ri ligjor dhe programeve të dedikuara për 
mbështetjen e grave sipërmarrëse. Inspektorati 
Shtetëror i Punës siguron kontrollin dhe për-
puthshmërinë e masave për zbatimin e barazisë 
gjinore në marrëdhëniet e punës, në fushën e pu-
nësimit, në sigurimet shoqërore, shëndetin dhe 
sigurisë në punë nga punëdhënësit dhe person-
ave të punësuar në sektorin publik dhe privat. In-
stituti i Shërbimit Social ka për detyrë të inspek-
tojë dhe të zbatojë masa që respektojnë parimet 
e barazisë gjinore në fushën e zbatimit të politi-
kave dhe legjislacionit ekonomik, të pagesës për 
personat me aftësi të kufizuar, si dhe shërbimet e 
përkujdesjes shoqërore, në të gjithë vendin. 
24  OECD 2012: Indeksi I Politikës me NMV: Ballkani Perëndimor 
dhe Turqia 2012; Progresi në implementimin e SBA në Europë. 
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Gjithashtu, me kalimin e kohës, ato filluan të in-
vestojnë dhe të zgjerojnë bizneset e tyre. “Kualifiki-
mi” i tyre është bërë në radhë të parë duke hapur 
hapësira në rrugën dhe formimin e tyre. Kjo filloi të 
bëhet, vis -a- vi, në fundin e 5 viteve duke përfshirë 
edhe metodën on-line të formimit profesional. 

Përdorimi i teknologjisë së komunikimit ishte 
shumë i nevojshëm, por ka pengesa të tjera të 
mëdha në mesin e të tjerëve si: çmimi për komp-
juter personal (PC), komunikimi anglisht, shërbi-
met e internetit, etj.25

Gjatë kësaj periudhe të tranzicionit, nisja dhe 
mbajtja e një biznesi ka qenë më e vështirë për 
një grua, veçanërisht për dy arsye, politike dhe 
mentaliteti të përgjithshëm patriarkal, madje 
edhe në zonat urbane. Përkundër të gjitha kë-
tyre pengesave, kjo nuk i ka lënë indiferente apo 
penguar shumë gra që të angazhohen në sektorë 
duke përfshirë edhe ata tregje të rrezikshme të 
tilla si importimi i cigareve, apo duke punuar në 
bizhuteri me ar. 

Edhe ekzistenca e monopoleve në sektorë të 
ndryshëm të ekonomisë nuk i ka ndaluar gratë 
në biznes për të gjetur shtigje dhe për të ruajtur 
cilësinë e jetës së tyre familjare, edukimin e fëmi-
jëve dhe investimin në sektorët afatmesëm të 
dobishme të ekonomisë, në të gjitha nivelet dhe 
degët e saj (farmaci, profesione të lira, etj). Eko-
nomia e Shqipërisë u rrit 1 për qind në treguesit 
e kërkesës së brendshme, ulja e eksporteve dhe 
rritja e  investimeve çuan në këto zhvillime.26

25  Studim i SHGPAZ, 2012
26  Banka Botërore:Raport Europa Jug-Lindore  Nr .3 2012.
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3.3 Promovimi i sipërmarrjes femërore
Arsyeja pse METE ka themeluar Agjensinë Shqip-
tare të  Zhvillimit të Investimeve (AIDA) është të 
lehtësojë rritjen ekonomike, e cila synon rritjen e 
konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare duke 
e bërë atë më tërheqëse për investitorët e huaj dhe 
në të njëjtën kohë, duke mbështetur zhvillimin e 
NVM-ve dhe të eksporteve shqiptare. Megjithatë, 
mekanizmat e saj nuk e njohin nevojën për të zh-
villuar programet e promovimit të sipërmarrjes 
për të synuar në mënyrë specifike gratë.

Në Shqipëri femrat dominojnë sektorin e mikro 
- ndërmarrjeve, duke treguar potencialin e tyre 
të vërtetë si sipërmarrëse, punëdhënëse dhe ak-
tore ekonomike. Promovimi i grave sipërmarrëse 
mund të provojë rëndësinë e grave sipërmarrëse 
në ekonomi, si dhe potencialin e tyre për rritje të 
mëtejshme. Duke pasur parasysh zhvillimin his-
torik të ekonomisë shqiptare, gjatë periudhës 
së tranzicionit, shumë gra kanë filluar biznesin e 
tyre pa një kuadër ligjor paraprak dhe ato kanë 
vazhduar duke bërë këtë biznes edhe më pas, 
deri në kalimin e Ligjit për Njësinë Juridike ose 
Personin Juridik (1995). 

Marrja e eksperiencës të mja-
ftueshme profesionale, na jep me 

shume siguri për suksesin e biznesit 

                                    Jolanda Kote

                                     Korçë
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Lidhja mes paqes, stabilitetit politik konfirmon 
që zhvillimi ekonomik të jetë më i fortë se në të 
kaluarën, për shkak të reformave demokratike 
dhe sociale të cilat janë aplikuar në vend. Ndër-
varësia e ngushtë midis politikave ekonomike 
dhe sociale ka qenë prej kohësh e njohur. Një 
objektiv i rëndësishëm kombëtar ishte rishikimi i 
ligjeve dhe praktikave administrative për të sigu-
ruar të drejtat e barabarta të grave dhe qasje në 
burimet ekonomike. Integrimi gjinor forcon përf-
shirjen aktive të grave në zbutjen e varfërisë.

SHGPAZ u bë e njohur që nga fillimi, si promo-
tor i praktikave të mira me anëtarët e saj. Shoqata 
kishte aftësinë për të identifikuar praktikat më të 
mira dhe për të përdorur formatin më të mirë, në 
mënyrë që të promovonte biznesin e anëtareve, 
të gjithë këtë duke e bërë të dukshme modelin 
e biznesit të tyre, nëpërmjet shkrimit të artikujve 
në gazetën e përditshme, pjesëmarrjeve në TV, 
zgjedhjen e “Gruaja Sipërmarrëse e Vitit”, “Gruaja 
Rurale e Vitit “ etj. Në vitin 2012 në Bruksel, në 
javën e NVM-ve të BE, SHGPAZ ka promovuar dy 
sipërmarrëse gra, anëtare të shoqatës. Së fundmi, 
SHGPAZ ka promovuar edhe sipërmarrëse të reja 
në rrjetin europian.

Përveç kësaj ekzistojnë aktivitete promovimi dhe/
ose modele të roleve pozitive të cilat janë duke u 
krijuar. Vetëm shoqata SHGPAZ, ka punuar që nga 
viti 1992 për këtë grup interesi duke iu referuar nga 
afër interesave socio-ekonomike të vendit dhe ka 
krijuar një model realist e demokratik të një sho-
qate (OJQ) që mbledh dhe shpërndan informacion, 
trajnim, B2B, misione tregtare, panaire, lobime dhe 
aktivitete promovimi me gratë shqiptare të biznesit. 
Publikimi i gazetave “Orbita”, ‘Edhe Menaxhere’ dhe 
një buletin mujor, krijoi një model pozitiv të rolit të 
gruas brenda dhe jashtë vendit. Ka shumë shem-
buj të tillë p.sh. 10 ambasadore dhe 10 mentore 
shqiptare pjesë e rrjetit europian të sipërmarrjes 
femërore; dy çmime në javën Europiane për NVM, 
një çmim botëror të femrave që dallojnë në mesin e 
100 fituesve etj. Edhe në vend ka qindra shembuj të 
grave të renditura përkrah burrave të suksesshëm 
në biznes dhe qeveria e vlerëson gjendjen e grave 
sipërmarrëse si një model kombëtar suksesi, duke 
fituar çmime në nivele të ndryshme.

Lidhur me grupet shoqërore vulnerabël, siç 
janë gratë me aftësi të kufizuara ose viktima të 
trafikimit të qenieve njerëzore, Shqipëria ende 
ka disa programe sporadike paralele që nuk janë 
shumë efikase dhe të organizuara. Programet e 
trajnimit janë të ofruara në veçanti për njohuritë 
bazë mbi zejtarinë dhe rrobaqepësi. Fushat ku 
shërbehet është e mbuluar nga kompani të ndry-
shme të këshillimit privat me kulturën sipërmar-
rëse dhe, një nga këto është edhe Shoqata e SH-
GPAZ. Duke pasur motivimin dhe eksperiencën 
për ta kaluar në profesionalizmin e tyre te gratë 
në nevojë, për më shumë anëtarët e SHGPAZ 
kanë ofruar praktika të të mësuarit dhe mësimin 
e zanateve duke i ndihmuar në kualifikim dhe 
shitje në tregje. Por, edhe këtu, ka ende nevojë 
për koordinim më të mirë me shtetin, ose nga 
donatorët institucionet ndërkombëtare, për të 
krijuar një zinxhir të pandërprerë të përfshirjes 
së këtyre kategorive të prekshme për njohjen e 
kulturës sipërmarrëse.

3.3.1 Politika të barazisë gjinore   
dhe zbatimi i tyre
Në vitet e fundit duket që vendi të ketë qenë më i 
përkushtuar ndaj politikave për barazinë gjinore 
dhe zbatimin e tyre. Gjatë vitit 2012, ndërgjegjësi-
mi i vendimmarrësve të politikave gjinore është 
rritur, në sajë të mbështetjes së UNWomen. Ka 
pasur njëfarë progresi në lidhje me të drejtat e 
grave dhe barazinë gjinore, e cila është pjesë e 
prioriteteve kryesore të Komisionit Europian. Sh-
qipëria ka filluar të zbatojë strategjinë Kombë-
tare për Barazinë Gjinore dhe Lufta kundër Dhu-
nës në Familje 2011-2015 dhe dhunës me bazë 
gjinore, për shembull, duke hartuar një plan vep-
rimi, duke përfshirë dhe kurse trajnimi për pikat e 
kontaktit për çështjet gjinore, nga niveli qendror 
në nivelin vendor.

Në korrik 2012, është miratuar një vendim i Këshillit 
të Ministrave mbi integrimin gjinor në programin 
e buxhetit afatmesëm për të gjitha ministritë e lin-
jës. Rrjeti me kohë të plotë i zyrtarëve për barazi 
gjinore që u krijua, përbëhet prej 17 personave në 
komuna dhe 2 në ministritë e linjës. 
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Gratë vazhdojnë të jenë pak të përfaqësuara në 
bërjen e politikave edhe në politikë. Lajmet e 
fundit nga partitë e regjistruara për zgjedhjet e 
ardhshme qershor 2013 tregon se kuota gjinore 
e futur nga ndryshimet e Kodit Zgjedhor, në fakt 
nuk respektohet në praktikë27.

3.4 Qasja në arsim dhe trajnim    
të ndërmarrjeve
Lidhur me promovimin e kulturës se sipërmarrjes, 
veprimi është ndërmarrë kryesisht në fushën e 
arsimit. Sipërmarrja është përfshirë në programin 
mësimor për vitin akademik 2011-2012 . Iniciativa 
është përkrahur nga Instituti për Zhvillimin e Ar-
simit (IZHA) dhe Agjensisë Kombëtare Shqiptare 
për Arsimin dhe Aftësimin Profesional (NAVETA), të 
cilat ofrojnë trajnim dhe mbështetje për mësuesit.

Në vitin 2011, një memorandum bashkëpunimi 
në mësimin e sipërmarrjes, u nënshkrua ndërm-
jet  Ministrisë  së Ekonomisë, Tregtisë dhe En-
ergjetikës (METE) së bashku me Ministrinë e Ar-
simit dhe Shkencës (MASH) dhe MPÇSSHB28. Qël-
limi i tij është për të krijuar një sistem arsimor që 
stimulon vetëpunësimin dhe sipërmarrjen.

Mësimi për sipërmarrjen do të futet në zbatim 
dhe në sistemin e arsimit të mesëm të përgjith-
shëm dhe në shkollat   profesionale, 2010-2012. 
Instituti për Zhvillimin e Arsimit është duke 
prezantuar futjen e të mësuarit të sipërmarrjes 
nëpërmjet programit të mësimit dhe materialeve 
mësimore të kërkuara, si lëndë e detyrueshme 
ose me zgjedhje, në modulet profesionale ose si 
një aftësi duke emetuar ndër- kurrikula.  Agjensia 
Kombëtare Shqiptare për Arsimin dhe Aftësimin 
Profesional (NAVETA) përfshiu arsimin e sipër-
marrjes si një lëndë të veçantë të detyrueshme 
në programin e arsimit profesional.

Aktorët kryesorë aktivë në ofrimin e trajnimeve 
profesionale dhe mjeteve orientuese të tregut 
janë bërë si fillim nga: USAID, GIZ dhe në fund 
UNWOMEN. Në fakt, janë në zbatim projekte të 
donatorëve të ndryshme, si për shembull EDEP, 
GIZ. Metoda e punës të EDEP është ‘nucleus’, 

27  www.kqaz.gov.al   Maj 2013
28  Fakte 2012 - SBA per BE

një mënyrë e mirë për të nënvizuar problemet e 
funksionimit të tyre dhe për të gjetur zgjidhjet 
dhe shërbimet e duhura.29

3.5 Qasja e Grave ndaj shërbimeve financiare
Për sa i përket qasjes ndaj kredive dhe burimeve 
të tjera financiare, gratë sipërmarrëse kanë të 
drejta të barabarta në lidhje me kreditimin nga 
institucionet financiare. Analiza e kreditimit për 
rreziqet e kreditimit është bërë kryesisht duke 
marrë parasysh treguesit financiarë të kompanisë 
(dhe jo atë gjinor). Janë Fonde të disa qeverive që 
ofrojnë kreditimin në përgjithësi: 

Programi mbi Fondin për garantimin e kredive të 
financimit të eksportit është pjesë e garancive të 
lëshuara nga shteti deri në një vlerë maksimale 
prej 200 milionë lekë (1,6 milionë Euro) dhe do 
të jetë në përdorim për një periudhë gjashtë 
vjeçare. Ky fond do të veprojë si një mekanizëm 
i sigurisë dhe për të garantuar pretendimet e 
bankës për kolateral në rastin e huave afatshkur-
tra. Garancitë janë të ligjshme deri në 85% të 
financimit të kërkuar, në një maksimum prej 10 
milionë lekësh dhe do të jetë e vlefshme për një 
vit. Agjencia e ngarkuar për menaxhimin e këtij 
fondi është AIDA dhe kjo ka krijuar një sektor të 
veçantë që do të merret posaçërisht me analizën 
financiare dhe të riskut për përfituesit potencialë. 

 “Fondi i Konkurrencës” dhe “Fondi i Inovacionit”, 
të dyja të menaxhuara nga AIDA dhe me qël-
lim për të mbështetur fillimin dhe zhvillimin e 
biznesit, të cilat janë projektuar posaçërisht për 
ndërmarrjet mikro dhe të vogla me potencial për 
eksport. Fondi i Konkurrencës mund të finan-
cojë deri në 50% të projektit të ndërmarrjeve që 
kushtojnë deri në 1.000.000 lekë (70.000 Euro). 
Projektet e mundshme në këtë program janë të 
lidhura me përmirësimet në sistemet e menax-
himit të ndërmarrjes; çertifikimeve të produktit 
dhe sistemit; kërkimit të tregut; marketingut të 
produktit; pjesëmarrjes në panaire dhe ekspoz-
ita, etj. Deri në fund të vitit 2011 ishin miratuar 
98 projekte, nga të cilat gratë drejtuan 18, ose 
rreth 18% e projekteve të financuara, përqindje 
29  shih web: GIZ.de
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e cila zë afërsisht peshën e përgjithshme të grave 
pronare mbi numrin e përgjithshëm të ndërmar-
rjeve. Fondi i Inovacionit mbulon 30-50% të pro-
jektit me kosto  deri në 400,000 lekë (2800 Euro) 
dhe mbështet ndërmarrjet për të audituar nevo-
jat e tyre për inovacion dhe teknologji, dhe për të 
identifikuar furnizuesit e teknologjisë dhe part-
nerët në vendet e tjera.

 Programi italian për NVM-të mbështetet nëpërm-
jet një linje kredie me koncesion prej 25 milionë 
euro dhe një fond garancie prej 2,5 milionë euro. 
Deri në mes të vitit 2012 ky fond ka lëshuar kredi 
për 73 kompani me vlerën e 16.6 milion eurosh; 
8 kompani drejtoheshin nga gratë. Përqindja e 
bizneseve përfituese të udhëhequra nga gratë 
është relativisht e ulët në këtë program, ndoshta 
për shkak se, siç është theksuar më parë, gratë 
sipërmarrëse janë me shumë gjasa për të drej-
tuar ndërmarrjet mikro dhe të vogla të cilat nuk 
kanë të drejtë për kredi të mëdha. 

Entitetet jo-bankare të cilat mbulojnë shumicën e 
sistemit mikro-financiar janë radhitur si më poshtë:  

● Institucioni Financiar për Kredi:   Fondi 
Besa, NOA, FAF dhe Tranzit.; 

● Institucioni Financiar për “mikro-kreditë”: Vi-
sionFund Albania dhe Capital Invest; 

● Institucioni Financiar për qira financiare:  Raif-
feisen   Leasing, Tirana Leasing, Credins Leasing, 
Landeslease, Fin-al dhe Sogelease; 

● Institucioni Financiar për “factoring”:   Albani-
an Factoring Services (AFS), Omnifactor dhe Zig 
Factoring.; 

● Institucioni Financiar në shërbimin e konsu-
lencës,  ndërmjetësim dhe të tjera: Platinium In-
vestment. 

Një nga institucionet e rëndësishme financiare 
në mbështetje të NVM-ve, FAF-DC ose e Para 
Kompani Financiare Shqiptare për Zhvillim, është 
një organizatë jo-bankare institucion financiar 
që ofron kredi direkt te individët dhe NVM-të 
në zonat urbane, gjysmë-urbane, rurale dhe të 
varfra të Shqipërisë, të cilat në shumicën e ras-
teve, nuk janë të pranueshme për kredi bankare. 
FAF-DC ofron kredi kryesisht për ndërmarrjet pri-

vate që janë fitimprurëse dhe të qëndrueshme 
dhe aktivitetet e së cilës kanë një impakt pozitiv 
mbi zhvillimin e zonës, duke krijuar vende të reja 
pune dhe tregje, duke u përpjekur për uljen e 
varfërisë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës 
së njerëzve30. Ky institucion financiar ka Portofol 
të kredisë bruto 1,938,012,972 lekë dhe numri i 
kredive për gratë është 763, numri i klientëve 
763 dhe Portofoli i kredive Bruto për gratë është 
341.243.024 lekë. 

Të dhënat kombëtare janë si vijon: Sipas BSH-së, 
gratë pronare të biznesit, marrin hua 12,2% të 
vlerës së përgjithshme të kredive, dhe numri kre-
dive, 31.4% gjithsej janë marrë nga gratë. 

Për sa i përket situatës mikro-financiare në zonat 
urbane dhe rurale, figurat janë: 

● Zona Rurale 44.44%

● Zona Urbane 24.07%

● Zona Afër-Urbane 31.48%

Bazuar në raport - Progresin e KE-së 2012, ka pak 
progres në fushën e mundësive të barabarta 
ndërmjet grave dhe burrave.  Ka ende një hen-
dek në mes të kuadrit ligjor dhe nivelit aktual të 
barazisë në lidhje me punësimin, pagesat, dhe 
qasje ndaj sipërmarrjes dhe kredive. 

3.6 Qasje ndaj premisave të zhvillimit  
të Biznesit
Qeveria ka miratuar politika të ndryshme në 
fushën e ekonomisë dhe të mirëqenies sociale. 

30  www.faf-dc.com

Këtë vit edhe pse në një krizë të konsi-
derueshme, ne synojmë të rrisim prod-
himin, por duhet të mirëorganizohemi, 
bashkëpunojmë me qeverinë vendore 

dhe qendrore, si struktura ndihmëse për 
ne. Po kështu, trajnime dhe bashkëpun-

ime  me eksperiencat rajonale.

                     Amela Bushati 

                   Shkoder
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Gjatë periudhës 2009-2011, politikat horizon-
tale janë aplikuar si politika të destinuara për 
të përmirësuar mjedisin veprues për të gjitha 
ndërmarrjet, të tilla si lehtësimi i rregullave dhe 
përmirësimi i kuadrit rregullator (duke përfshirë 
qasje në financa).

Përveç kësaj, janë marrë masa, në mënyrë të 
qartë për të  synuar segmente të ndërmarrjeve të 
veçanta, të tilla si ndërmarrje novatore, fillestare, 
ose ndërmarrjet të orientuara nga eksporti. 

Reformat kyçe të zbatuara gjatë periudhës 2006-
2010, që synonin përmirësimin e klimës së bizne-
sit janë si vijon:  

Reforma në fushën e regjistrimit të biznesit: Një 
ligj i ri për regjistrimin e biznesit është miratuar 
nga Parlamenti më 3 maj 2007. Qendra Kombë-
tare e Regjistrimit filloi të operojë më 3 shtator 
2007, dhe përveç selisë së saj në Tiranë, QKR ka 
një shtesë prej 30 zyrash, që u shërbejnë komu-
nave. 

Reforma në fushën e licensimit: Qendra Kom-
bëtare e Licensimit (QKL), u krijua më 9 qershor 
2009, si një institucion publik qendror në varësi 
të METE. Gjithashtu, një ligj i ri reduktoi num-
rin e licensave dhe lejeve nga 200 në vetëm 65 
kategori dhe nënkategori dhe 46 prej tyre janë 
lëshuar nga QKL. Me programet  ‘one-stop-
shop’ të saj, QKL-ja ka reduktuar barrierat ad-
ministrative ndaj nismës së lirë, uli kostot që 
lidhen me procesin e licencimit për bizneset, 
dhe minimizoi nivelin e informalitetit, duke 
përmirësuar  dukshëm në Shqipëri klimën e bi-
znesit.  

Ulja e kostos dhe e kohës së nevojshme për reg-
jistrimin e një biznesi të ri. Aktualisht, 5 hapat e 
procedurave të kërkuara për të filluar një biznes 
janë eliminuar; duke zvogëluar numrin e hapave 
nga 10 në 5 dhe periudha e regjistrimit zgjat 5 
ditë nga 36 ditë që duhej përpara reformave.

Reduktimi i barrës fiskale për bizneset. Që nga 1 
janari 2008, ligji i ri ka hyrë në fuqi duke përcak-
tuar taksën e sheshtë prej 10% për tatimin mbi 
fitimin (në krahasim me 20% deri në fund të vitit 
2007) dhe për tatimin mbi të ardhurat personale. 

Aktualisht, Shqipëria renditet ndër vendet me 
barrën fiskale më të ulët, krahasuar me vendet e 
tjera.   

Sot, Shqipëria përdor prokurimin elektronik, i cili 
është një aplikim elektronik që mbështet autom-
atizimin e aktiviteteve të tenderimit të Ministrive 
të ndryshme të linjës dhe Autoritetet Kontrak-
tuese të Qeverisë Shqiptare. Pas ndryshimeve 
të rëndësishme legjislative, nga janari 2009 dhe 
më pas, prokurimi elektronik u bë i detyrueshëm 
për të gjitha AK-të. Synimi i prokurimit elektronik 
është për të sjellë më shumë transparencë në 
procesin e përgjithshëm të prokurimit. 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) duke 
filluar nga Marsi  2010, e bëri të detyrueshme 
për të regjistruar në formë elektronike të gjithë 
tatimpaguesit që i nënshtrohen TVSH-së  dhe ta-
timit mbi fitimin. Regjistrimi elektronik është fu-
tur edhe për tatimin mbi të ardhurat dhe kontrib-
utet e sigurimeve shoqërore. Nga ana e reformës 
tatimore, DPT njoftoi në fillim të vitit 2012 që 
taksapaguesit mund të shkarkojnë, deklarojnë 
dhe të paguajnë elektronikisht  pagesat e tyre. 
Udhëzimet janë publikuar në faqen e internetit 
të DPT-së.  

Punësimi dhe politikat e nxitjes së punësimit, 
kryesisht krijimi i vendeve të reja të punës, ishin 
një nga prioritetet kryesore të qeverisë, por ato 
ishin gjithashtu vështirë për t’u arritur, duke pas-
ur parasysh kushtet e ristrukturimit të thellë të 
ekonomisë, sidomos në sektorët industrial dhe 
prodhues. Krijimi i vendeve të reja të punës është 
një fenomen shumë-sektorial që përfshin politika 
makroekonomike, së bashku me politikat favori-
zuese për biznesin, si dhe arsimimin dhe politikat 
sociale, etj.31.

Qeveria ka dhënë kohët e fundit një fond prej 50 
milion lekë për industrinë kreative nga të cilat 
60% është për zanatet femërore. Edhe pse ato 
nuk janë lëvruar ende, një pjesë e këtij fondi do 
të jepet gjithashtu për rrjetin SHGPAZ-të e grave 
në biznes. 

31  Shiko Shënimin  5)
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Sipas të dhënave të INSTAT, 26.4% e ndërmar-
rjeve menaxhohen nga femrat32. Bizneset e grave 
priren të jenë të vendosura në zonat e mëdha ur-
bane si Tirana, Durrësi dhe të vërtiten rreth shër-
bimeve të ofruara, të tilla si parukeri, kujdesi për 
fëmijët, rrobaqepësi, stomatologji, farmaci, dhe 

32 Censusi i ndërmarrjeve ekonomike jo-bujqësore, INSTAT 2010, 
fq.8-9

këshillim ligjor. Është e vështirë për t’u vlerësuar 
me saktësi numri i grave që drejtojnë  biznese, 
për shkak se disa nga këto janë të regjistruara 
zyrtarisht nën emrin e bashkëshortit, kur në fakt 
ato drejtohen nga gratë e tyre33.

33 Qendra e Aleancës për Zhvillimin Gjinor (2010). Të drejtat e 
Punës së Grave në Shqipëri - Financuar nga  BE

Grafiku 5: Shpërndarja e NVM-ve në rajonet e vendit 

Burimi: METE 2012

Pasqyra 4: Struktura e ekonomisë

(% of PBB) 1990 2000 2009 2010

Bujqësia 35.9 29.1 20.4 20.2

Industria 48.2 19.0 19.4 19.3

Industria Përpunuese .. 11.4 19.4 19.3

Shërbimet 15.9 51.9 60.2 60.5

Shpenzimet finale të konsumit shtëpiak 60.5 84.8 87.9 88.0

Shpenzimet e përgjithshme të konsumit 
të qeverisë 

18.5 8.9 8.8 8.1

Importi i mallrave dhe shërbimeve 23.2 37.5 54.2 51.8

Burimi: Banka Botërore  
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Duke iu referuar statistikave të INSTAT-it, 50% e 
ndërmarrjeve kanë qendrën kryesore të tyre të 
veprimtarisë në rrethet e Tiranës dhe Durrësit; 
50% e ndërmarrjeve aktive janë krijuar gjatë 
2005-2009. 62.7% e ndërmarrjeve kanë vetëm 
një të vetëpunësuar dhe 26.4% e ndërmarrjeve 
menaxhohen nga femrat, nga të cilat 50% janë 
aktivitete tregtare34: sipas INSTAT-it, 90.9% e 
ndërmarrjeve punësojnë 1-4 të punësuar. 

Shpërndarja e ndërmarrjeve sipas sektorëve 
ekonomikë është: tregtia (44%), shërbime të tjera 
(14%), industria (10%) dhe transporti (10%)35. Në 
të njëjtën kohë, 84% e këtyre ndërmarrjeve ofro-
jnë kryesisht shërbime që lidhen me veprimtaritë 
tregtare si: hoteleri, kafene dhe bar-restorante. 

3.7 Qasja ndaj Shoqatave dhe Rrjeteve të 
Grave Sipërmarrëse  
Në Shqipëri, inkurajimi për të krijuar shoqatën e 
grave të biznesit ka ardhur nga vetë grupi i inter-
esit, duke kuptuar nevojën për të bashkuar forcat 
për të zgjidhur problemet e tyre specifike. Rasti 
i SHGPAZ është një shembull i qartë ku gratë në 
biznes, megjithëse e vogël në numër, të organi-
zuara si njësi, për të promovuar në përgjithësi të 
drejtat e grave dhe, në veçanti, të drejtat ekono-
mike. Shoqata në 4 vitet e para operoi vetëm në 
Tiranë, Shkodër dhe Durrës, por më tej u përhap 
në qytete të tjera si Lezhë, Fier, Vlorë, Korçë, Po-
gradec, Fushë-Arrëz dhe Kukës. Nga viti 2009, 
SHGPAZ është një nga themeluesit dhe anëtare 
e bordit të BiznesAlbania, grupit më të madh të 
biznesit në Shqipëri.

SHGPAZ ka përfituar shumë nga ndarja e për-
vojës rajonale, europiane dhe botërore, pavarë-
sisht se nuk është mbështetur nga një organizatë 
ombrellë. Ajo ka marrë pjesë në trajnime, sem-
inare, takime pune në shumë vende anembanë 
Ballkanit dhe në pothuajse të gjitha vendet e 
Evropës Perëndimore dhe Lindore. Për më tepër, 
kjo shoqatë është përfituesi më eficent i fondeve 
të dhuruara nga donatorë të huaj nëpërmjet pro-
grameve të aplikuara mbështetëse të biznesit. 
34 Censusi i ndërmarrjeve ekonomike jo-bujqësore, 2010, fq.8-9
35 Censusi i ndërmarrjeve ekonomike jo-bujqësore, 2010, fq.32

Për 20 vitet e fundit, shoqata ka qenë aktive dhe 
ka zgjeruar disa kanale të rrjeteve të ndryshme, 
si: B2B, forume biznesi, panaire, konkurset prod-
huese, duke krijuar një rrjet kombëtar për gratë 
në biznes. 

Kërkesa nga ana e grave sipërmarrëse për t’u 
organizuar ka qenë në rritje me kalimin e kohës 
dhe shumë shoqata pas vitit 2000 filluan të pro-
movojnë gratë artizanale, gratë fermerë, gratë 
kontabiliste, gratë redaktore, gratë arkitektë, 
prodhuese të qilimave, bankiere etj.  Si strukturë 
udhëheqëse e organizuar, duke pasur më shumë 
përvoja, kur është fjala për gratë sipërmarrëse, 
SHGPAZ ka bashkëpunuar gjithmonë me këto or-
ganizata duke i ftuar ata për të gjitha aktivitetet e 
saj, duke trajnuar personelin e tyre, duke shkëm-
byer praktikat më të mira dhe mbështetjen e tyre 
me shërbimet e tjera shtesë.

SHGPAZ është e vetmja shoqatë kombëtare e cila 
është e pranishme në 9 rrethe, duke mbuluar të 
gjitha prefekturat në Shqipëri. Çdo vit, anëtarët 
e saj marrin pjesë në mbi 120 ngjarje të organi-
zuara nga shoqata dhe të tjerët. Anëtarësimi 
është i ndryshëm sipas nivelit te biznesit36. SHG-
PAZ është gjithashtu pjesë e një rrjeti të gjerë të 
ngjashme. Shoqata është anëtare e disa rrjeteve 
të ndryshme ndërkombëtare të grave në biznes, 
të tilla si: FCEM, AIDDA, AFAEMME, Rrjeti Ballkan-
ik i grave artizana, Unioni i grave sipërmarrëse të 
Ballkanit, GTF, SEE CELL etj. 

Në nivel drejtimi të organizatave të grave ka 
mjaft dobësi. Këtu mund të përmendim men-
talitetin për të punuar vetëm, nivel i ulët i stafit 
të kualifikuar dhe mungesa e kapaciteteve. Gratë 
sipërmarrëse janë më mirë të arsimuara se sa 
homologët e tyre meshkuj, por ato kanë më pak 
përvojë menaxhimi. Ndoshta kjo është për shkak 
të kufizimeve në vendin e punës, e cila i pengon 
ato nga marrja e përvojës.37

Që nga fillimi, rrjeti i SHGPAZ-së ka përkrahur fil-
limin e bizneseve të reja dhe formalizmin e tyre. 
Për vite të tëra, ajo ka punuar me grupin e artiza-
nëve, të cilët shpesh janë biznese familjare dhe 
36  SHGPAZ anëtarësimi vjetor: mikro 100 Euro, mesatar 150 Euro 
dhe më i larti  200 Euro
37 Angel Gurría, Sekretari i Përgjithshëm, OECD, Dhjetor 2012
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subjekte rurale. Ky rrjet ka një grup ekspertësh 
që është i vetëdijshëm për specifikat e grave në 
biznes, duke ofruar shërbime në mbështetje të 
biznesit në mënyrë specifike përmes moduleve 
mësimore të dizajnuara për gratë sipërmarrëse 
dhe duke u fokusuar kryesisht në menaxhim dhe 
marketing. Përveç kësaj, shoqata ka bashkëpunu-
ar me grupet e ekspertëve të lartë nga Italia, Gjer-
mania, Holanda dhe SHBA, në mënyrë që të rrisë 
njohuritë e sipërmarrëseve shqiptare në fushat 
kritike të zhvillimit të biznesit të tilla si: menaxhi-
mi, marketingu, shërbimet e kredive, standardet 
ISO etj.
SHGPAZ ka qenë e përfshirë në lobim në struktu-
rat vendim-marrëse përkatëse si: MPÇSSHB, METE 
dhe agjenci të tjera shtetërore, duke u fokusuar 
në ekonominë dhe investimet, me përfaqësues 
të Parlamentit dhe të tjera. Si rezultat, mund të 
përmendim përfshirjen e tyre të drejtpërdrejtë 
në hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 
dhe Integrim 2013-2020, ligjin e ri për taksimin 
dhe TVSH, ligjin për Gjykatën Administrative etj.  
Bashkëpunimi i tyre me entet publike ndryshon 
nga njëri ministri i linjës në një tjetër. 

Nga ana tjetër, shoqata ka miratuar strategjinë 
e partneritetit publik-privat për përhapjen e in-
formacionit lidhur me  qeverinë, donatorë, pro-
gramet e sektorit privat dhe iniciativat, të cilat 
janë të lidhura me performancën e menaxhimit 
të grave sipërmarrëse. Selia e shoqatës shërben 
si tavolinë informacioni, vendi për organizimin e 
takimeve me anëtarë të bordit, bashkëpunim me 
partnerë të ndryshëm, etj. Shoqata promovon 
gruan e aktivizuar me shpërndarjen e materi-
aleve informuese, dërgimin e ftesave për aktivite-
tet e shoqatës, që marrin pjesë në pothuajse në 
të gjitha aktivitetet e organizuara nga donatorët, 
qeveria dhe programet e sektorit privat.   

Një tjetër përpjekje është përfshirja e SHGPAZ, 
në të gjitha nismat rajonale që kanë në fokus të 
veçantë gruan e biznesit. Shoqata ka marrë pjesë 
në disa projekte rajonale dhe Evropiane, dhe 
duke bashkëpunuar me shtetet anëtare të BE-së 
dhe donatorë si: AIDA, GIZ, EDEP, UNWOMEN, US-
AID, etj.  Qëllimi kryesor ishte: forcimi i strukturës 
së shoqërisë nga niveli qendror në nivelin ven-

dor, në zona rajonale dhe pjesëmarrje  aktive në 
nën- komitete si:  NVM, media, vepra artizanale, 
trajnime dhe projekte. 

Ka shoqata të tjera të grave, të krijuara dhe të or-
ganizuara brenda organizatave të identifikuara si 
më poshtë: p.sh. : 

Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë .

GDAC – Qendra e Aleancës për Zhvillimin Gjinor.

Dhoma Amerikane e Tregtisë – Komiteti  i  Grave 
të Biznesit 

3.8 Qasja në Tregje 
Veprimtaria ekonomike e ndërmarrjeve të drej-
tuara nga gra, mbi gjithë numrin e ndërmar-
rjeve të drejtuar nga gra, në vitin 2011, është 
kryesisht e përqendruar në sektorin e shërbi-
meve (34.1%) dhe tregtisë (32.9%). Përqindja 
e lartë në shërbimet e tjera mund të japë disi 
shqetësim pasi prek pjesën e vetëpunësimit 
ose sipërmarrjet e vogla, që janë tradicionalisht 
punë grash si: arsim privat, floktore, rrobaqepë-
si, etj. Kjo përkon dhe me faktin që pjesa më e 
madhe e sipërmarrjeve femërore punëson me-
satarisht 1-4 punonjës. Në anën tjetër, gratë 
sipërmarrëse kanë qasje reale në veprimtari si: 
hoteleri, kafe dhe restorante (HOREKA) (27.5% 
në 2011), dhe industri (19.5% në 2011).  

Po ashtu, sipërmarrëset ekzistuese dhe ato 
të rejat përgjithësisht kanë mungesë të aftë-
sive të menaxhimit, dhe mungesë aftësie për 
të hyrë në treg.  Të tjera kufizime për të pasur 
sukses në sipërmarrje janë mungesa e fond-
eve ose tejmbushja e tregut me produkte a 
me shërbime te njëjta. Nga ana tjetër, hyrja në 
tregje të reja është mjaft shpenzuese, sidomos 
për kompanitë e orientuara drejt eksportit. 

Ka disa mundësi të ofruara nga SHKB ose nga 
donatorët për të pasur një shumëllojshmëri 
trajnimesh të cilat ndihmojnë gratë në krijimin 
e plan biznesit, përfshirë mënyra të kërkimit 
të tregut, por shpesh këto nuk përkojnë me 
realitetin e tregut. Meqenëse një numër i madh 
i grave sipërmarrëse vendosin të angazhohen 
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në veprimtari ekonomike ku ato kanë eksperi-
encë të mëparshme, fillimisht ato iu dedikohen 
klientëve të parë, për të zgjeruar ngadalë, me 
tej, biznesin e tyre. 

Në këtë drejtim SHGPAZ krijon mundësi për 
gratë në biznes të marrin pjesë në seminare, 
trajnime, takime pune etj. Një shembull i tillë 
është bashkëpunimi me Dhomat e Tregtisë 
të disa qyteteve qendrore si: Tirana, Korça, 
Shkodra, Durrësi dhe Vlora duke marrë pjesë 
bashkërisht në panaire tregu, nga ku dhe ko-
muniteti i grave sipërmarrëse merr informa-
cione për mundësitë e tregut. Një bashkëpunim 
i vazhdueshëm është ai me Dhomën e Tregtisë 
Tiranë, i finalizuar me një memorandum 
bashkëpunimi. 
SHGPAZ ka ofruar mjaft mundësi promovimi 
për gratë sipërmarrëse, për pjesëmarrje vjetore 
në 2-3 panaire kombëtare dhe vendore, dhe 
gjatë vitit 2012 numri i pjesëmarrjes në panaire 
është dhjetëfishuar. Megjithëse pjesëmarrja në 
panairet vendore është duke u rritur, ndërkohë 
pjesëmarrja në ato rajonale a ndërkombëtare 
vazhdon të jetë e ulët. Pengesat kryesore për 
pjesëmarrje aktive janë kostot e transportit, 
mungesa e mbështetjes publike dhe mungesa 
e përgatitjes sasiore dhe cilësore, për t’u futur 
në vende të tilla ku eksperienca është shek-
ullore si: Itali, Greqi, Gjermani, Francë, Angli, 
SHBA dhe Vendet Lindore. Po ashtu, SHGPAZ 
ka marrë pjesë në disa misione tregtare, por 
vetëm në rolin e një përfaqësuesi sektorial. 
Organizimi i gjithë aktiviteteve të përmendura 
ka qenë rezultat i formimit dhe aftësisë së SH-
GPAZ e cila ofron për këto forma pjesëmarrjeje 
një bashkëpunim cilësor me trajnerë të kësaj 
fushe. I gjithë ky proces shkon në përfitim të 
grupit të interesit të grave. 

Në vijim, të tjerë organizatorë të këtyre pa-
naireve ka qenë po ashtu MPCSSHB (2-3 pa-
naire) dhe dy të tjera me Ministrinë e Turizmit. 
Megjithatë, i ngelet SHGPAZ të mund t’i orien-
tojë këto përpjekje bazuar te pjekuria për këto 
iniciativa, për gratë drejtuese të NVM-ve dhe 
shpirtit sipërmarrës të tyre. Për këtë arsye nga 
viti 2006, SHGPAZ organizon javën e panairit 

kombëtar në Tirane, nën emrin “Shpirti i gruas 
sipërmarrëse”. Këtë viti (2013) janë organizuar 
panaire, trajnime, takime pune, programe me 
media dhe promocion i produkteve më të mira 
të anëtarëve të shoqatës.  

Nuk ekzistojnë nisma të veçanta për të lehtësu-
ar qasjen në prokurimin publik. Sikurse nuk ka 
iniciativa që lidhin sipërmarrjen femërore me 
rrjetin e shpërndarjes të bizneseve të mëdha 
dhe sektorëve të orientuar drejt eksportit (deri 
tani nuk ka ndonjë njohje zyrtare). 

3.9 Barrierat kryesore për sipërmarrjen 
femërore
Shqipëria ka vënë në zbatim një sistem të avan-
cuar të regjistrimit të kompanive, duke përf-
shirë metodën e ‘one stop shop’, përdorimi i një 
numri të vetëm regjistrimi dhe futjen e këtij 
regjistrimi on-line. Po ashtu ka bërë përparim 
në të mësuarit e aftësive sipërmarrëse dhe të 
drejtimit, si dhe në zbatimin e reformës rregul-
latore, me krijimin e një sistemi ‘one- stop shop’ 
për lëshimin e licencave dhe lejeve profesion-
ale. Megjithatë, afrueshmëria e shërbimeve 
mbështetëse për NVM mbetet e kufizuar si 
për shembull, shpërbërja e AlbInvest dhe zëv-
endësimi nga AIDA, e cila është në procesin e 
riorganizimit të aktiviteteve të saj mbështetëse 
ndaj NVM. Përveç kësaj nuk ka përfshirje në 
fazat më të hershme të procesit të krijimit të 
politikave. Konsultimet me palët e interesuara 
u prezantuan zyrtarisht gjatë debatit publik të 
Strategjisë Kombëtare për Zhvillim nga METE38.

Qeveria e Shqipërisë ende nuk ka zhvilluar një 
fushatë për të promovuar parimin e dhënies së 
një shansi të dytë për sipërmarrësit për mar-
rjen e huave, mbështetjen dhe ofrimin e atyre 
sipërmarrësve në prokurimet publik, të cilët iu 
nënshtruan falimentimit duke mos mashtruar,

 deri sa ata kanë shlyer borxhet e tyre. Sipas 
Komisionit të BE-së për vitin 2012 është rapor-

38  METE: Indeksi i Politikës NVM 2012, paraqitur nga METE Shkurt 
2013. “Shqipëria duhet t’i përfshijë në një fazë të hershme NVM në procesin 
e vendim-marrjes. Këshillimi duhet të jetë i vazhdueshëm, të sigurojë zërin e 
biznesit dhe pasqyrim në programet qeveritare.
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tuar: “Qeveria shqiptare duhet të nisë fushata 
specifike informuese për të promovuar parimin 
Shans i Dytë”39. Për më shumë, themi se Grupit i 
Punës i Këshillit Konsultativ të Biznesit (KKB) ka 
treguar efektivitet të ulët, kryesisht për shkak 
të mungesës së përgatitjes nga ana e sektorit 
privat për t’u angazhuar në një dialog produk-
tiv. KKB është përpjekja e parë e tillë që bëhet 
nga ana e sektorit privat në Shqipëri për të or-
ganizuar më mirë veten për të folur me një zë 
për çështjet specifike.40

Një sektor i veçantë i ekonomisë shqiptare 
kryesisht të udhëhequr nga gratë është tregu 
artizanatit. Artizanati në Shqipëri ka tradita 
të kahershme me një gamë të teknikave artis-
tike me origjinë nga kohët e hershme dhe të 
trashëguara nëpër brezat pasardhës të familje-
39  Shih note 17)
40  CIPE, 2012

ve. Shumica e punimeve zejtare përbëhen nga 
artikujt e stolisur me motive kombëtare nga 
traditat e krijimtarisë popullore. Çështja krye-
sore e tyre është se nuk kanë njohje zyrtare 
të statusit të tyre si të vetëpunësuar, ose nuk 
janë të përfshira sipas ndërmarrjeve të sektorit 
kreativ. Numri i artizaneve të regjistruar është 
28141.

Ka fonde të ndryshme të miratuara nga Qeve-
ria, në fushën e krijimit të stimujve më të mirë 
për të promovuar tregun, si psh. Fondi për In-
ovacion, për NVM e Zejtarisë.42 Nga ana tjetër 
duket që ka një qaje të ulët në sistemin finan-
ciar për gratë sipërmarrëse si objektiv specifik. 
Sipas METE-s gratë sipërmarrëse kanë aftësi të 
dobëta për të paraqitur një plan për grand43. 
41  METE 2012
42  Ligji i miratuar ne Shtator 2012 grand për mbështetje të 
zejtarisë,  47 milion ALL/5 vite
43  METE, Shtator 2012

Administrata tatimore mbetet ende e dobët në 
mënyrën sesi ajo komunikon me sektorin privat 
dhe ka ende nevojë për të gjetur rrugën më të 
shpejtë dhe të përshtatshme për të informuar 
sektorin privat në mënyrë sistematike në lidhje 
me ndryshimet në rregullat tatimore .

Kur bëhet fjalë për të mbështetur arsimimin e 
grave sipërmarrëse, praktika ka treguar  nevo-
jën që MASH të përfshijë në kurrikulat shkollore 
këto qasje. Komuniteti i arsimit të lartë duhet 
t’i kushtojë më shumë vëmendje mësimit të 
kulturës sipërmarrëse nëpër të gjitha fakulte-

tet, jo vetëm te shkollat   e biznesit, por dhe për 
të kërkuar lidhje sistematike me bizneset.

METE ka ndërmarrë një sërë veprimesh me qël-
lim që të promovojë modele sipërmarrësesh 
gra të suksesshme në biznes, përveç fushës 
së aktivitetit të tyre. Ndërkohë nuk shihet vë-
mendje ndaj grave invalide sipërmarrëse. Kjo 
mund të lidhet me idenë që shoqatat e bizne-
sit të grave të mund të mbështeten nga dona-
torë të ndryshëm për të promovuar këtë grup 
të veçantë.  

ALB BIH HRV KOS MKD MNE SRB TUR
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Edukimi i sipërmarrjes dhe sipërmarrja femërore: Vendet 2012 

Burimi: Komisioni BE 2012- Indeksi i Mbështetjes NVM 
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Dëshmi të regjistrimit të historive të suk-
sesshme ose video dokumentarë për gra sipër-
marrëse gjenden në mjediset e SHGPAZ, e cila 
ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh në fushën 
e promovimit femëror. Një përpjekje tjetër 
për profilizimin e gruas sipërmarrëse janë in-
tervistat në kanalet televizive kombëtare, 
për programet në mbështetje të sipërmarrjes 
femërore, këto dhe të mbështetura dhe nga 
UNWomen. 

Roli i media-s në promovimin e gruas sipërmar-
rëse mbetet mjaft i rëndësishëm. Duhet theksu-
ar se media nuk ka qëllim në vetvete të tregoje 
përpjekjet e gruas në biznes, pasi media punon 
si biznes me vete dhe promovon, në shkëmbim 
të një shpërblimi apo donatori.44 

Një rast me vete, është njohja e veçante e pro-
gramit kombëtar për promovimin e grave sipër-
marrëse nga Komisioni Europian në vitin 2012, 
gjate Javës të NMV europiane (Tetor 2012). Java 
e NVM europiane ka si objektiv të informojë çka 
bëhet në nivel europian, kombëtar, rajonal dhe 
çka autoritetet vendore ofrojnë në mbështetje 
të sipërmarrjes mikro, të vogël, e mesme deri e 
madhe; të promovojë sipërmarrjen në popull, 
veçanërisht te të rinjtë, që kërkojnë të bëhen 
sipërmarrës dhe mirënjohje sipërmarrësve për 
kontributin e dhënë në mirëqenie, punësim, 
inovacion dhe konkurrueshmëri45.

Po ashtu, METE ka për qellim të promovojë 
gruan sipërmarrëse në bashkëpunim me AIDA, 
por më shumë përpjekje duhen bërë në këtë 
drejtim.  

3.10 Kërkimi mbi gratë sipërmarrëse dhe 
ndërmarrjet e tyre
Investimi mbi kërkimin është një mënyrë strat-
egjike për të gjeneruar informacion në mënyrën 
më të mirë për të arritur dhe mbështetur gratë 
në biznes. Të dhënat statistikore jo zyrtare për 
të përcaktuar madhësinë dhe karakteristikat e 

44  Takimi Biznesi dhe Media; SHGPAZ, mbështetur nga UNWomen 
Tiranë  2012
45 http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/

sektorit të sipërmarrjes femërore e devijojnë 
nga realiteti, kapacitetin e institucioneve dhe 
aftësinë e qeverisë të ndërmarrë politika të 
përditësuara.

Shërbimi Kombëtar i Punësimit ka të dhëna 
statistikore të fuqisë punëtore të papunëve, 
statuse dhe grupeve të veçanta, duke përfshirë 
të dhëna për meshkuj dhe femra, por asnjë 
kërkim të veçantë për gratë sipërmarrëse dhe 
zhvillimin e tyre të tregut. Të dhënat në dispo-
zicion mbi ndërmarrjet, duke detajuar atribute 
të tilla si shpërndarjen sipas sektorëve, mad-
hësinë e punësimit, gjininë, vendndodhjen, 
janë të kufizuara. Në përgjithësi, ekziston një 
mungesë e mekanizmave sistematike për 
kërkimin e ndikimit të politikës së ndërmar-
rjeve të vogla dhe të mesme dhe masat pro-
gramore për zhvillimin e grave sipërmarrëse, 
duke përfshirë të afërmit e tyre të marrë nga 
shërbimet mbështetëse të biznesit dhe stimuj. 

Është evidente se nga karakteristikat e sektorit 
të NMV, ka nevojë të plotësohet me studime 
dhe sondazhe mbi pengesat për zhvillimin  e 
ndërmarrjeve të grave. Sachikonye (2008:6) ar-
gumenton se është e nevojshme më shumë in-
formacion mbi nevojat dhe kapacitetet e grave 
në biznes, ndërsa SHGPAZ (2010-12) bën thirrje 
për më shumë informacion mbi qasjen e grave 
në shërbimet financiare. 

Ekzistojnë disa barriera për kërkimin shkencor 
për sipërmarrjen femërore në Shqipëri si: 

● Në nivel kombëtar, ka të dhëna të kufizuara 
kombëtare mbi numrin, dhe madhësinë e ndër-
marrjeve në pronësi nga femrat dhe pjesëmar-
rjen e grave në sektorin e NVM-ve. 

● Koordinimi jo-qeveritar që drejton përp-
jekjet kërkimore është shumë i varfër, dhe kjo 
mund të komprometojnë përpjekjet e drejtu-
ara në adresimin e këtyre çështjeve. Për shkak 
të përhapjes të kufizuar, shumica e këtyre stu-
dimeve janë duke u përdorur vetëm për për-
dorim të brendshëm, në vend të informimit më 
të gjerë për programet dhe politikat kombë-
tare për zhvillimin e sipërmarrjeve të gruas. 
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● Mungesë e përgjithshme e ndikimit të studi-
meve ose shkallën e kontributit të programeve 
të zhvillimit, në përmirësimin e mundësive të 
zhvillimit të sipërmarrjes femërore.

Sipas SHGPAZ të dhënat ekzistuese statistikore 
dhe kërkimore empirike mbi gratë sipërmar-
rëse dhe gratë drejtuese të NVM-ve janë të par-
egjistruara dhe jo në dispozicion të institucion-
eve. Shumë rrallë profesorë të universiteteve 
partnerë aktivë me SHGPAZ krijojnë mundës-
inë e takimeve të hapura të avokatisë publike 
me grupet e interesit dhe studentët e Fakultet-
it Ekonomik. Kjo duhet të jetë një prioritet dhe 
një mundësi e humbur për mbështetjen proak-
tive të përmirësimit legjislativ dhe rregullator 
për biznesin femëror. 

Në vitin 2012, me iniciativën e SHGPAZ janë 
bërë 5 takime në pesë universiteteve shtetërore 
dhe tre private në 5 rrethe të vendit, me pjesë-
marrjen e 50 sipërmarrëseve dhe një auditor 
me dominim femëror (70%), por edhe me një 
numër të meshkujve gjithsej 300 studentë. 
Rezultati ishte tronditës, sepse ata kurrë nuk 
kishin dëgjuar ligjërata, materiale leximi ose 
informacione në lidhje me gratë në biznes. Ata 
kishin informacion shumë të pakët në lidhje me 
ekzistencën e Dhomave të Tregtisë, shoqatave 
të biznesit, madje edhe shoqatave të grave. Ky 
hendek informacioni ngadalëson, frenon dhe i 
ndalon ata për t’u punësuar, për t’u kualifikuar, 

për të marrë informacion në kohë dominuese 
në çdo ekonomi. 

Nga ana tjetër studimet zyrtare për NVM-
të, ende shumë pak në numër, por edhe ato 
gjithashtu janë publikuar me informacion të 
paplotë, të dhëna ose gjetje të paplota, veça-
nërisht për gratë sipërmarrëse. Shteti shqiptar 
nuk ka sipërmarrje të grave të orientuara drejt 
rritjes.

Universiteti Shtetëror i Tiranës dhe me inicia-
tivën e disa studentëve jashtë vendit kanë or-
ganizuar takime sporadike me tema specifike 
dhe studime empirike të udhëhequr nga pro-
fesorët, me grupe grash të orientuara drejt kul-
turës sipërmarrëse. Megjithatë, edhe pse SH-
GPAZ ka ndihmuar në këtë drejtim, nuk pose-
don një kopje të përmbledhjeve të kryera nga 
universitetet. Kjo është për shkak se, akademia 
nuk ka ndërmarrë ende një kërkim shkencor në 
fushën e sipërmarrjes femërore.

Të dhënat e INSTAT-it ilustrojnë një raport in-
deksi gjinor, por jo të dhëna specifike ose më 
të detajuara, në lidhje me normat e rritjes së 
NVM-ve në pronësi nga gratë, në krahasim të 
NVM-ve në pronësi nga meshkujt. Është nevoja 
për të përmirësuar dhe sensibilizuar autorite-
tet për të ndërhyrë duke krijuar sistemin e 
të dhënave për të analizuar marrëdhënien e 
mësipërme. 
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Përfundime 

Politikat duhet të jenë të hartuara për të kapër-
cyer barrierat gjinore dhe për të inkurajuar gratë 
nga rolet tradicionale në sipërmarrjen dhe rritjen 
e ndërmarrjeve ekzistuese.

•	 Është e nevojshme për të krijuar një rrjet kom-
bëtar të grave sipërmarrëse, në bashkëpunim 
me ministritë përkatëse.

•	 Mundësi për të përmirësuar arsimin për gratë 
është një parakusht kyç për të siguruar punës-
imin e tyre më të mirë, si dhe për t’i pajisur ata 
me kapacitete dhe njohuri të përshtatshme 
për të filluar dhe për të zgjeruar bizneset e 
tyre.

•	 Duke pasur parasysh rolin e grave si ofrueset 
e kujdesit parësor brenda familjes, mbështet-
ja sociale është e nevojshme si për të ndarë 
barrën, por dhe të lejojë që gratë të merren 
më shumë e të përfshihen në aktivitete sipër-
marrëse .

•	 Si një mënyrë për të rritur mundësitë e sipër-
marrjes për gratë në investime, skemat e fi-
nancimit duhet të jenë të hartuara për t’iu 
siguruar atyre stimuj për fillimin e bizneseve 
të reja dhe zgjerimin e atyre ekzistuese. Një 
fond i veçantë për mbështetjen për gratë-
drejtuese biznesi, duhet të jetë i ngritur bren-
da AIDA nga METE.

•	 AIDA, METE dhe SHGPAZ duhet të krijojnë një 
rrjet mikrofinanciar; pasja e një sistemi refer-
imi i cili mund të konsiderohet si një model 
partneriteti.

•	 Trajnimi për planifikimin e biznesit dhe inicia-
tivave të biznesit duhet të përfshihen në nis-
mat e vetë -punësimit në qendrat e formimit 
profesional.

•	 Kërkohen iniciativa për të përfshirë bizneset e 
vogla ose aktivitet e vetëpunësimit në skemat 
sociale të biznesit.

•	 Në përgjithësi, mungesa e pronësisë direkte e 
pengon qasjen e grave ndaj financimit për të 
filluar ose zgjeruar bizneset e tyre.

•	 Përpjekjet e vazhdueshme për të përmirësuar 
zhvillimin rural janë të nevojshme për të ulur 
punën e papaguar për gratë në fermën famil-
jare dhe t’u lejojë atyre pronësinë dhe operi-
min me biznesin.

•	 Është e nevojshme për integrimin e sipërmar-
rjes femërore në të gjitha strategjitë kyçe të 
zhvillimit në nivel kombëtar, sepse nëse sipër-
marrja e grave mbështetet vetëm në strat-
egjinë gjinore, kjo do të mbetet një çështje 
margjinale.

•	 Komuniteti i arsimit të lartë duhet t’i kushtojë 
më shumë vëmendje mësimit e sipërmarrjes 
nëpër të gjitha fakultetet, jo vetëm në shkol-
lat   e biznesit, por të kërkojë lidhje sistema-
tike me bizneset. Nevojitet të përmirësohet 
mbështetja për gratë sipërmarrëse dhe për 
të siguruar që gratë mund të kontribuojnë 
në ekonominë e më  gjerë, duke ofruar pro-
grame të përcaktuara për mbështetjeje, tra-
jnim dhe qasje financiare, të mbështetura 
fort nga grupet që mbrojnë të drejtat e grave 
të cilat duhet të lidhen me rrjetin e gjerë të 
grave të BE-së.
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ILO dhe SHGPAZ kanë qenë organizata part-
nere më parë dhe kanë punuar me sukses në një 
shumëllojshmëri projektesh përgjatë asaj kohe. 
Në aspektin e Sipërmarrjes Femërore në Shqipëri, 
SHGPAZ, si partner zbatues i projektit, ka marrë 
një rol udhëheqës në zbatimin e këtij projekti, 
mbështetur nga Specialist i Lartë i ACTEMP për 
Veprimtarinë e Punëdhënësve nga ILO DWT / CO 
Budapest. Puna studimore u përqendrua te:

Përkthimi i pyetësorit ILO / AFDB WED në gjuhën 
shqipe;

Puna për vlerësimin paraprak si: gjendja ekono-
mike e vendit, informacion statistikor në lidhje 
Zhvillimin e Sipërmarrjes femërore ku do të ana-
lizohen raporte përkatëse dhe  dokumente kërki-
more nga organizatat ndërkombëtare, në mënyrë 
që të përgatitet informacion i plotë për një punë 
në terren. Përcaktimi i informuesve kryesorë dhe 
orari i intervistave;

Puna në terren do të paraqesë e do të përfshijë 
konsultimet një për një me homologët kombë-
tare bazuar në AFDB / ILO udhëzues Vlerësimi 
të Integruar të Integruar. Puna në terren do të 
vlerësojnë dhjetë fusha politikash të rëndë-

sishme për sipërmarrjen femërore;

Analiza dhe sinteza e rezultateve do të bëhet në 
përputhje me udhëzuesin e mësipërm;

Raporti do të përgatitet dhe të shkruhet në për-
puthje me propozimet e AFDB / ILO te dhëna në 
udhëzuesit e  Vlerësimit të Integruar;

Vlefshmëria e raportit me dy grupe pune grash 
sipërmarrëse;

Përkthimi i raportit në gjuhën angleze ;

Dizenjim dhe botim i Raportit në gjuhën angleze 
dhe në gjuhën shqipe (në një formë të qartë bot-
imi) mbi Mundësimin e Mjedisit për Zhvillimin e 
Sipërmarrjes Femërore në Shqipëri;

Prezantimi i raportit në publik dhe deklaratat për 
shtyp.

Puna kërkimore jo vetëm që do të ndihmojë 
për promovimin e një mjedisi të përshtatshëm 
për sipërmarrjen femërore, por gjithashtu do të 
forcojë rolin e SHGPAZ si “aktore e politikës” së 
fortë, të aftë për t’iu siguruar politikë-bërësve ar-
gumente të bazuara në dëshmi, të cilat mund të 
kontribuojnë në procesin e bërjes së politikave.
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Aneks 1: Treguesit e NMV

Madhësia e numrit të të punësuarve 

Femra  pronare/administratore,                                                                                 
në  % në total me numrin e sipërmarrjeve 

V. 2007 V. 2008 V. 2009 V. 2010 V. 2011

Gjithsej 24.2 24.8 25.1 26.5 26.9

01-04 25.4 25.9 26.3 27.8 28.4

05-09 13.8 12.6 15.0 13.9 14.3

10-49 13.3 13.3 14.2 14.3 14.4

50+ 12.8 13.8 13.9 15.0 14.7

Ndërmarrje aktive për 10,000 banorë 274 326 331 362 387

Sipërmarrje të reja 14010 19884 13081 16469 12905

Sipërmarrje të reja për 10,000 banorë 48 69 46 58 46

INSTAT

Aneks 2: Matrica për orientimin dhe ndarjen  organizatave që mbështesin rritjen e 
sipërmarrjes femërore 

Politika/programe, fusha Organizata Themelimi Koha Rritja

(1)11 Udhëheqja Politika dhe koordinimi METE SKZHI 2007-2013

Orientimet kryesore të çështjeve gjinore MPCSSHB 2007

(2) Rregulloret/aktet ligjore

Iniciativat e barazisë gjinore MPCSSHB, DPSHB 2007 PV 2009-2011
SKZHI 2007-2013

Ratifikimi dhe implementimi I Konventës së ILO 
për Barazinë

C81, C122, , C129, 
C144, C088, - Në fuqi

Të drejtat pronësore dhe NMVM rregullatori barrierave METE 2010

Licencimit i biznesit dhe proceset e regjistrimit QLK 2011 Në fuqi

Ratifikimi dhe zbatimi i Konventës  në fuqi të ILO C155 
dhe Siguria Shëndetësore C155 Në fuqi

(3) P)ID          Ide për sipërmarrjen femërore METE, SHGPAZ 2010

(4) Enterpris arsimi dhe aftësitë teknike trajnuese në 
ndërmarrjet SHKP, AIDA 2007 Strategjia Formimit 

Profesional

(5) Shërbimi i kreditim – financimit METE, AIDA 2009

(6) BDS dhe informimi i biznesit METE, AIDA, 
SHGPAZ

(7) Shoqata të gruas sipërmarrëse SHGPAZ

Të tjera rrjete të sipërmarrjes së gruas -

(8) Sigurimi i objekteve METE, 2009
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Vlerësim i mjedisit për 
sipërmarrjen femërore në shqipëri
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