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    SHOQATA KOMBËTARE E GRAVE PROFESIONISTE, AFARISTE E ZEJTARE TË SHQIPËRISË  NË KËTË NUMËR 

Më datë 10 qershor 2020, në sallën 
e madhe Balsha të Hotel Tirana 
International dhe nën masa të 
rrepta sigurie ndaj COVID-19, 
Shoqata Kombëtare e Gruas 
Profesioniste, Afariste & Zejtare 
(SHGPAZ), organizoi takimin për-
mbyllës për prezantimin e 
rezultateve të projektit të finan-
cuar nga 
Bashkimi 
Europian 
nëpërmjet 
CFCU Tiranë. 

Në këtë ta-
kim merrnin 
pjesë përfa-
qësues të 
degëve të 
SHGPAZ nga 
9 rrethe, si 
edhe përfa-
qësues të institucioneve të 

ndryshme që SHGPAZ bashkë-
punoi për implementimin me suk-
ses të projektit, si edhe z.Eduard 
Shalsi, Ministër Shteti për Mbroj-
tjen e Sipërmarrjes, znj.Belinda 
Ikonomi, zv/ministre e Financave 
dhe Ekonomisë, z.Nikolin Jaka, 
President i Dhomës së Tregtisë 
dhe Industrisë Tiranë si dhe 

znj.Ines 
Muçostepa, 

Presidente e 
Unionit të 
Dhomave të 
Tregtisë dhe 
Industrisë.  

Gjatë 
periudhës 

18-mujore të 
implementi-

mit të pro-
jektit, stafi i 

SHGPAZ ka përshkruar rreth...  

Vrojtim i SHGPAZ mbi pengesat 
në biznes të grave sipërmarrëse 
Në vrojtim morën pjesë  181 gra, të 
cilat iu përgjigjën 9 pyetjeve sipas 

pyetësorit përkatës...      F.3    

 

 

 

 

 

 

 

Sondazhi i KI mbi ndikimin e 
COVID-19 në bizneset shqiptare 

Sipas vrojtimit më të fundit "Ndikimit 
të pandemisë koronavirus në biznesin 

në Shqipëri" të realizuar nga…        F.5     

Konferenca finale për prezantimin e rezultateve të 
projektit: “Nxitja e Sipërmarrjes dhe të mësuarit për 

sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri” 
 Nga Tefta Demeti 

 

 
by [Article Author] 
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... 9,000 km, duke realizuar 
aktivitete e vizituar shkolla e 
universitete, gra sipërmarrëse dhe 
institucione lokale e kombëtare në 
9 qytete të Shqipërisë, duke u 
rikthyer për rreth 5 herë.  

Gjatë këtij takimi u prezantuan 

rezultatet e dy vrojtimeve: 

1. Vrojtimi tek studentët/ 

nxënësit mbi njohjen e progra-

meve të BE-së/ Kombëtare për 

mbështetjen e të rinjve.  

Nga ky vrojtim doli se rreth 70% e 
të rinjve kishin dëgjuar për 
programet mbështetëse të BE-së 
apo Kombëtare e ndër ta rreth 
50% njihnin më shumë programin 
e BE-së ERASMUS dhe më pak, 

vetëm 11% njihnin programin 
HORIZON 2020. Ndërsa 
programet kombëtare, njiheshin 
20% më pak se ato të BE-së dhe 
ndërmjet tyre njihej më shumë 
programi IDEA i mbështetur nga 
GIZ. Të rinjtë nga zona e Pukës nuk 
kishin dëgjuar fare për programet 
e BE-së. 
Femrat dominojnë në njohjen e 

programeve si ato të BE-së ashtu 

edhe ato kombëtare, si dhe në 

interesimin për të marrë njohuri të 

reja, prandaj programet 

mbështetëse për 

inovacionin dhe 

zhvillimin duhet t’i 

japin përparësi 

femrave, si një 

instrument i 

rëndësishëm për 

forcimin e rolit të saj 

në shoqëri dhe 

rritjen e potencialit 

të kapitalit njerëzor 

të vendit tonë. 

 

2. Vrojtimi  mbi gratë sipër-

marrëse tregoi se më pak se 9% e 

tyre kishin përfituar nga skemat 

grant. Rreth 27% e atyre që kishin 

përfituar grante ishin nga 

programi start-up i AIDAs. 

Rreth 91% e grave e kishin 

filluar biznesin me 

kursimet familjare dhe me 

financime vetiake apo nga 

emigracioni. Biznesi  i tyre 

është shumë i vogël, të 

vetëpunësuar apo familjar, 

dhe shumë i brishtë. Një 

goditje si ajo e COVID-19, 

atyre u shkaktoi 

mjaft dëme e 

një pjesë e tyre po 

shkojnë drejt mbylljes 

së biznesit. 

Nga gratë sipërmarrëse 
në takim u ngritën 
mjaft shqetësime në 
lidhje me pengesat që 
po hasin për rifillimin e 
biznesit pas COVID-19, 
disa kishin probleme 
me përfitimin e pagës 
për këtë periudhë të 
izolimit, etj. Nga kryetari i DHTI 
Tiranë u ngrit shqetësimi se 

akoma nuk po jepen kreditë nga 
bankat me garancitë e dhëna nga 
qeveria, por kërkohet përsëri 
dorëzania.   

Nga përfaqësuesit e ministrive u 
prezantuan masat e marra për të 
kapërcyer efektet e COVID-19, si 
pagat për individët dhe të 
punësuarit në bizneset e mbylluar, 
garancia sovrane, shtyrja e 
pagesës së kësteve të kredive 
bankare etj, ashtu si edhe politikat 
që po ndërmerren për periudhën e 
ardhshme 2021-2017. 
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SHGPAZ në kuadër të zbatimit të 
projektit "Nxitja e Sipërmarrjes 
dhe të Mësuarit mbi Sipërmarrjen 
tek të Rinjtë dhe Gratë në 
Shqipëri", të financuar nga BE-ja 
nëpërmjet CFCU (Njësia Qëndrore 
e Financimit dhe Koordinimit) 
pranë Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë,  zhvilloi gjatë periu-
dhës shtator 2019- shkurt 2020 një 
vrojtim me gratë sipërmarrëse - në 
9 rrethe të vendit, të cilat veprojnë 
në disa sektorë të ekonomisë. Në 
vrojtim morën pjesë  181 gra, të 
cilat iu përgjigjën 9 pyetjeve sipas 
pyetësorit përkatës. 
Në rubrikën e fundit nga gratë 
sipërmarrëse u paraqitën tre pro-
blemet kryesore më të cilat ato 
hasen më shpesh/ janë më të 
rëndësishme kur ato bëjnë biznes. 
Nga të gjitha problemet kryesore 
të parashtruara në pyetësor, niveli 
i lartë i taksave dhe konkurrenca 
e pandershme ishin dy problema-
tikat kryesore, që u zgjodhën nga 
më shumë se 58% e bizneseve. Më 
pas u renditen mungesa në 
financim (42%), problemet me 
korrupsionin dhe çmimi i lartë i 
energjisë (rreth 40% e bizneseve) 
si dhe kontrollet e shpeshta të 
tatimorëve (22%) dhe ndryshimet 
e shpeshta legjislative fiskale 
(24%). Si problemi më pak i 
përzgjedhur nga pjesëmarrëset në 
vrojtim ishte infrastruktura e 
dobët (10%). Në veçanti për 
bizneset e shërbimeve dhe ato të 
artizanatit vështirësia kryesore 
ishte përfitimi i ulët granteve (8%). 

Duke parë shpërndarjen e proble-
matikave sipas madhësisë së 
bizneseve femërore vihet re se 

niveli i lartë i taksave, konkurrenca 
e pandershme (informaliteti), 
korrupsioni dhe çmimi i energjisë, 
mund të veçohen si problemet 
kryesore që janë përzgjedhur nga 
më shumë se 40%  e grupit të 
biznesit mikro. Të njëjtat proble-
me me pothuajse të njëjtën peshë 
kanë shfaqur edhe për biznesin e 
vogël, por në ndryshim nga biznesi 
mikro, ky grup ka përmendur si një 
problem të rëndësishëm dhe 
ndryshimin e shpeshtë të kuadrit 
ligjor dhe aksesin në financë. Të 
dyja këto probleme janë zgjedhur 
nga më shumë 40% e 
pjesëmarrësve në këtë grup. 
Ndërsa në grupin e biznesit të 

mesëm, në ndryshim nga dy 
grupet e tjera vihen re se pengesa 

të rëndësishme janë çmimi i lartë i 
energjisë; kontrollet e shpeshta 
tatimore si dhe aksesi në financë si 
3 problemet më të spika-tura që 
janë zgjedhur nga ky grup.  Kjo e 
fundit në veçanti është zgjedhur 
nga të gjitha bizneset e mesme që 
janë përfshirë në këtë vrojtim.  

Ky vrojtim sinjalizon për rëndësinë 
që kanë programet mbështetëse, 
grantet në të bërit biznes si për 
start-up-et  ashtu edhe për 
bizneset mikro e të vogla, për më 
tepër hartimi dhe implementimi i 
strategjive për rritje të mëtejshme 
të qëndrueshme të sipërmarrjes 
femërore.  

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ 

 

Vrojtim i SHGPAZ mbi pengesat në biznes të grave sipërmarrëse 
Nga Tefta Demeti   

 

 
by [Article Author] 
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Sipas analizës më të fundit të 
Bankës së Shqipërisë, vihet re se 
shenjat e para të ndikimit të pan-
demisë në ekonominë shqiptare 
kanë filluar të shfaqen në të dhë-
nat e kredisë.  Kredia për biznese 
ka shfaqur ngadalësim të ritmeve 
të rritjes, e ndikuar nga tkurrja e 
kredisë për biznesin e madh. Ndër-
kohë, bankat shprehen për përke-
qësim si të kërkesës për kredi 
ashtu edhe të ofertës, pas ma-
save të marra për menaxhi-
min e pandemisë Covid-19. 
Kredia për biznese është rritur 
me 1.3 miliardë lekë në 
tremujorin e parë të vitit 2020. 
Kjo rritje është rezultante e 
një dinamike të luhatshme: 
pasi u tkurr ndjeshëm në mua-
jin janar, kredia për biznese u 
rrit në muajin shkurt, për të 
rënë përsëri në muajin mars. 
Dinamikat afatshkurtra janë 
përkthyer në një rritje vjetore me-
satarisht prej 6.8%, ose rreth 1.2 
pp më e ulët se rritja në tremujorin 
e fundit të vitit 2019. Në raport 
ndaj PBB-së, kredia për biznese 
shënoi rritje në 25.1%. Sipas ma-
dhësisë së bizneseve, vihet re se 
rritja modeste e tremujorit të parë 
ka reflektuar zgjerimin me 4 mili-
ardë lekë të kredisë për ndërma-
rrjet e vogla dhe të mesme (NVM), 
e cila ka kompensuar tkurrjen e 
portofolit të kredisë për biznesin e 
madh. Reduktimi i portofolit të 
kredisë për biznesin e madh, ka 
ardhur si pasojë e rënies së kredive 
të reja të disbursuara për këtë 
segment (me rreth 15%) dhe për-
dorimit të fondeve të veta për 
kapital qarkullues gjatë muajit 

mars, e ndikuar nga situata e 
krijuar nga pandemia Covid-19. 
Ndërkohë që gjatë dy muajve prill 
– maj të pandemisë, duket sikur 
goditjen më të madhe e kanë ma-
rrë bizneset e vogla dhe të mesme. 
Pavarësisht se portofoli ndjek një 
trajketore pozitive të ritmeve të 
rritjes1, nga muaji në muaj bankat 
kanë dhënë gjithmonë e më pak 
kredi veçanërisht për segmentin e 

SME-ve. Duke ju referuar edhe të 
dhënave të vrojtimit të aktivitetit 
kreditues duket sikur segmenti 
vuan nga të dyja kahet, si nga tku-
rrja e fortë e kërkesës nga ky grup 
ashtu edhe nga shtrëngimi i fortë i 
standardeve. Rënia e kërkesës për 
kredi është në linjë me tkurrjen e 
aktivitetit të tyre ekonomik, në 
kushtet e izolimit të popullsisë dhe 
hapjes së ngadaltë drejt normali-
tetit të ri. Ndërsa shtrëngimi i 
standardeve të kreditimit nga ban-
ka duket të reflektojë pritjet e tyre 
për një përkeqësim të situatës 
ekonomike në vend, rritje të rre-
zikut të kreditimit si dhe rritjes së 
paaftësisë paguese që veçanërisht 
në këtë segment është e lartë. 
Gjatë një periudhe njëvjeçare, kre-

ditimi i bizneseve ka pas-
qyruar kryesisht rritjen e 
financimit të NVM-ve, du-

ke qenë edhe fokusi i strategjive të 
bankave. Në tremujorin e parë të 
vitit, rritja e kredisë për NVM-të 
reflekton zgjerimin që pësoi ky 
portofol në muajin shkurt, përpara 
ngadalësimit të aktivitetit kredi-
tues në muajin mars, e ndikuar nga 
situata e pandemisë Covid-19. Të 
dhënat e vrojtimit të aktivitetit 
kreditues tregojnë se situata eko-
nomike e krijuar pas përhapjes së 

COVID-19 në fillim të muajit mars 
ka ndikuar në rënien e fortë të kër-
kesës për kredi, si nga bizneset e 
mëdha ashtu edhe ato të mesme e 
të vogla. Paralelisht bankat kanë 
shtrënguar standardet për të dy 
kategoritë e bizneseve, por më e 
dukshme ajo ka qenë për NVM-të, 
si segmenti që është më shumë i 
ekspozuar nga marrja e masave 
për mbylljen e aktivitetit ekono-
mik nga qeveria. Reduktimi i depo-
zitave të bizneseve për muajin 
mars, tregon se bizneset kanë për-
dorur fondet e tyre rezervë, për të 
përmbushur nevojat për likuiditet, 
duke marrë edhe më pak kredi në 
banka. Ky fenom është karakteri-
stikë e bizneseve të mëdha, të cilat 
karakterizohen edhe nga një aku-

Kreditimi i bizneseve në kushtet e pandemisë 
Nga Erjona Rebi, PhD 
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mulim i fondeve në formën e 
depozitave pranë bankave. 
Shpërndarja e portofolit të kredisë 
sipas sektorëve të ekonomisë, tre-
gon se rritja afatshkurtër e kredisë 
për biznese është mbështetur 
kryesisht nga rritja e financimit të 
bizneseve në sektorin e tregtisë. 
Veçanërisht në muajin mars, ky 
zhvillim është në linjë me kërkesën 
e shtuar për mallra ushqimore si 
dhe me faktin se sektori i tregtisë 
ishte ndër të paktët sektorë që u 
lejuan të ushtrojnë aktivitetin e 
tyre në kuadër të masave të marra 
për pandeminë Covid-19. Ndër-
kaq, rritje të moderuar ka shfaqur 
dhe kredia për sektorin e ndërti-
mit, të industrisë dhe bujqësisë. 
Sektori i shërbimeve ishte i vetmi 
sektor që shfaqi rënie të tepricës 
së kredisë gjatë këtij tremujori. Në 
harkun kohor të një viti vihet re se 
kredia për tregti ka dhënë një kon-
tribut të qëndrueshëm prej rreth 
3.4 pp në rritjen e portofolit të 
kredisë për biznese, më pas ren-
ditet sektori i industrisë me një 
kontribut prej 1.7 pp dhe sektori i 
shërbimeve me 1 pp. Kontributi i 
sektorit të industrisë në zgjerimin 
e kredisë ka qenë në tkurrje të 
vazhdueshme përgjatë gjithë vitit, 
i ndikuar ngushtësisht dhe nga ne-
vojat për financim të sektorit ener-
gjetik. Në fund të muajit mars, 
portofoli i kredisë për bujqësinë 
dhe sektorin e ndërtimit pothuajse 
nuk kanë kontribuar në rritjen 
vjetore të kredisë për biznese.  
 
1 E mbështetur si nga masat që ka marrë Banka e 

Shqipërisë për shtyrjen e pagesave të kësteve deri në 

muajin shtator 2020 ashtu edhe nga rritja e kreditimit 

në kuadër të kredive me garanci sovrane- kryesisht në 

paketën e parë të ndihmës financiare që qeveria 

shqiptare i ka dhënë biznesit. 

 

…Këshilli i Investimeve (KI) gjatë pe-
riudhës kur COVID-19 ishte në fuqi, 
konkludon se Kompanitë në Shqipëri 
konsiderojnë zëvendësimin e mall- 
rave të importit me produkte me 
burim vendas, si një masë përgjigje 
për rimëkëmbjen pas COVID-19. 
Gjetjet e vrojtimit bazohen në të 
dhënat e mbledhura nga 833 
ndërmarrje në të 12 rajonet shqiptare. 

Gjetjet kryesore të vrojtimit 

Të gjithë sektorët e ekonomisë pritet 
të ndikohen negativisht. Keshtu, 97 % 
e kompanive presin që aktiviteti i tyre 
të ndikohet shumë negativisht dhe 
negativisht nga përhapja e 
koronavirusit të ri. Vetëm bujqësia në 
4.8% të saj mendon se nuk do të 
ndikohet. Gjithashtu, 62% e 
eksportuesve presin që të ndikohen 

shumë negativisht.  Theksohet se 
47% e ndërmarrjeve ndaluan 
plotësisht aktivitetin gjatë COVID-19, 
ndërsa 53% e tyre vazhduan 
aktivitetin plotësisht ose pjesërisht. 
Nga të gjithë sektorët e ekonomisë, 
turizmi rezulton si më i prekuri me një 
mbyllje të veprimtarisë deri në 75%. 
Në të kundërt, sektori i bujqësisë 
deklaron se vazhdoi punën pjesërisht 

ose plotësisht në 81% të saj.  
Pavarësisht nga madhësia apo 
sektori, të gjitha kompanitë 
konvergojnë në lidhje me 
pritshmëritë mbi ndikimin e COVID-
19 në xhiron vjetore të tyre - 80% e 
kompanive vlerësojnë se do të kenë 
më shumë se 20% rënie të qarkullimit 

vjetor të tyre.  Në lidhje me 
problematikat më të shpeshta, 
kompanitë gjatë COVID-19, 
theksojnë mungesën e klientëve, 
mungesën e likuiditetit, vështirësitë 
në likuidimin e pagave dhe respektimi 
i detyrimeve dhe pagesave tatimore. 

Më konkretisht, bujqësia, industria 
dhe ndërtimi konvergojnë në 
mungesën e likuiditetit si shqetësimi 
kryesor i tyre; ndërsa turizmi, 
shërbimet dhe tregtia theksojnë 

mungesën e klientëve.  Sa i përket 
importeve, 52% e kompanive 
deklarojnë se kanë pasur probleme 
me importet, kryesisht nga vendet e 
BE-së. Një masat e urgjencës duke 
përdorur zgjidhje teknologjike, 
përfshirë IA, gjithashtu duhet të 
vlerësohen në fund të krizës. Ata që 
cënojnë liritë individuale nuk duhet të 
trivializohen me pretekstin e një 
mbrojtjeje më të mirë të popullatës. 
Një pjesë e tyre (69%) në kuadrin e 
vazhdimësisë së punës janë dëmtuar 
seriozisht pasi janë shumë të varur 
nga importet, ndërkohë që 31% e tyre 
po konsiderojnë zëvendësimin me 
produkte vendase pjesërisht apo 
plotësisht. Industria rezulton me 
varësi më të madhe nga importet 
(83% e kompanive deklarojnë se 
varen plotësisht nga importet); 
Ndërsa ndërtimi është më pak i varur 
(vetëm 29% e kompanive). 
Theksojmë se vetëm 2% e kompanive 
që operojnë kryesisht në tregti, 
industri dhe shërbime deklarojnë se 
mund të zhvendosen plotësisht nga 
importet drejt burimeve kombëtare 
për të siguruar vazhdimësinë e 

biznesit;  Kompanitë, janë gjendur 
të papërgatitura për të përballuar 
pamundësinë e forcës së punës për t’u 
paraqitur në punë. Kështu, 37% e 
ndërmarrjeve konfirmojnë se nuk 
kanë arritur të marrin asnjë masë në 
kohë për ta adresuar këtë sfidë, 
ndërkohë që 33% përdorën lejët e 
zakonshme dhe punë nga shtëpia 
(kryesisht shërbimet), ndërsa pjesa 
tjetër përdorën largimet nga puna 
(më së shumti ndërmarrjet e mëdha 
67%). 
 
https://www.investment.com.al/wp-
content/uploads/2020/06/AL_COVID-19-Survey-
Findings_website.pdf 

 

Sondazhi i KI mbi ndikimin 
e COVID-19 në bizneset 
shqiptare 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2020/06/AL_COVID-19-Survey-Findings_website.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2020/06/AL_COVID-19-Survey-Findings_website.pdf
https://www.investment.com.al/wp-content/uploads/2020/06/AL_COVID-19-Survey-Findings_website.pdf
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Dhoma Amerikane e Tregtisë në 

Shqipëri (AmCham) prezantoi më 

datë 29 qershor 2020 Edicionin e 

8-të të Indeksit të Biznesit për vitin 

2010-2020, në konferencën me 

temë: “Rritja Ekonomike Fillon me 

Klimën e Biznesit”.  Të pranishëm 

në panel, për të adresuar gjetjet e 

raportit dhe diskutuar mbi sfidat e 

klimës së biznesit në Shqipëri 

ishin, Ministri i Mbrojtjes së Sipër-

marrjes, z. Eduard Shalsi, Amba-

sadorja e SHBA-ve në Tiranë, 

Shkëlqesia e Saj, znj. Juri Kim, 

Drejtori i Bankës Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim, z. Matteo 

Colangeli, Përgjegjësja për 

Politikat Ekonomike në Partinë 

Demokratike, znj. Jorida Tabaku, 

Presidenti i Dhomës Amerikane, 

z.Enio Jaço dhe Drejtori Ekzekutiv 

i Dhomës Amerikane, z.Ilir Trimi. 

Indeksi i Biznesit i Dhomës 

Amerikane për vitin 2019 ka 

zbritur në 38 pikë nga 100 të 

mundshme duke reflektuar një 

rënie prej 4.98 pikë nga një vit më 

parë. 

Gjetjet e Indeksit u bënë publike 

nga Presidenti i Dhomës Amerika-

ne, z. Enio Jaço. Gjatë prezantimit 

të rezultatit të sondazhit, z.Jaço 

bëri të ditur se 66% e anëtarëve të 

Dhomës Amerikane e perceptojnë 

klimën e biznesit në Shqipëri në 

vitin 2019 si të pafavorshme ose 

shumë të pafavorshme, 7% e 

anëtarëve e konsideruan atë si 

pozitive dhe 26% neutrale. 

Indeksi i Biznesit 2019-2020 ka 

sjellë opinionin dhe vlerësimin e 
anëtarëve të AmCham-it, duke re-
flektuar shqetësime të thella për 
disa nga parametrat themelorë të 
klimës.  Si rezultat, Indeksi i Bizne-
sit shënoi një ulje me (-4.99) pikë, 
duke zbritur për 2019-ën në 38.17 
nga 43.16 që ishte në 2018-ën. 
Duke analizuar në detaje indikato-

rët e Indeksit të Biznesit, percep-

timi i anëtarëve të AmCham-it për 

indikatorin “Klima e Biznesit” ka 

shënuar një rënie të dukshme prej 

(-10.35) pikë në krahasim me 2018-

ën, duke zbritur në 30.24 nga 40.58 

e duke përbërë kështu  indikatorin 

me uljen më të ndjeshme. 

Negative kanë qenë perceptimet e 

të anketuarve edhe për “Klimën e 

Brendshme Politike”, e cila ka 

shënuar një ulje prej  (-7.68) 

pikësh.  Megjithëse anëtarët e 

anketuar të AmCham-it kanë 

vazhduar të perceptojnë një rënie 

në “Performancën e Ekonomisë 

Shqiptare” (-6.32) pikë, analiza më 

e detajuar e këtij indikatori ka 

treguar se shumica e tyre, kanë 

ruajtur ose rritur investimet dhe 

punësimin në 2019-ën. Të 

pakënaqur janë shfaqur anëtarët e 

AmCham-it edhe për sa i takon 

“Reformave dhe Politikave 

Ekonomike të Qeverisë”, që 

është vlerësuar me një ulje prej                        

(-6.07) pikë, ndërkohë që “Niveli i 

Korrupsionit” ka marrë një 

vlerësim negativ duke shënuar një 

ulje me (-5.90) pikë. 

Kanë vazhduar të konceptohen në 

2019-ën si problematika të vazh-

dueshme dhe të pazgjidhura, edhe 

indikatorë si “Monopoli dhe Kon-

kurrenca e Padrejtë” me një rënie 

prej (-2.55 ) pikë, “Niveli i 

Ekonomisë Joformale” me (-4.54) 

pikë, apo dhe “Zbatimi i Ligjeve 

dhe Rregulloreve” me (-5.04) pikë. 

Ndërkaq, anëtarët e AmCham-it 
kanë reflektuar një perceptim të 
qëndrueshëm për sa i takon 
indikatorit “Niveli i Përgjith-
shëm i Taksave” (+0.07) pikë dhe 
një vlerësim pozitiv për lidhjen e 
tyre me autoritetet doganore 
me (+2,12) pikë dhe autoritetet 
tatimore me (+0.36) pikë.  
Presidenti i AmCham z. Enio 
Jaço theksoi se: “Rezultatet e 

Indeksit të 2019 nuk janë të mira. 
Post-COVID-19 nuk është një 
situatë e zakonshme për t’u 
injoruar. Që të përfitojmë nga ky 
moment duhet të punojmë së 
bashku. Në radhë të parë sektori 
privat dhe admini-strata publike, 
forcat politike dhe partnerët 
ndërkombëtarë për të krijuar së 
bashku një ambient transparent 
biznesi, me rregulla të qarta tregu 
që e bën Shqipërinë një 
nga vendet më tërheqëse për 
Investime në Ballkan”. 
https://www.amcham.com.al/events/amcha

m-prezanton-edicionin-e-8-te-te-indexit-te-

biznesit-per-vitin-2019/          

 

Indeksi i Biznesit për Vitin 2019 sipas AmCham 
 

  

 

https://www.amcham.com.al/events/amcham-prezanton-edicionin-e-8-te-te-indexit-te-biznesit-per-vitin-2019/
https://www.amcham.com.al/events/amcham-prezanton-edicionin-e-8-te-te-indexit-te-biznesit-per-vitin-2019/
https://www.amcham.com.al/events/amcham-prezanton-edicionin-e-8-te-te-indexit-te-biznesit-per-vitin-2019/


SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.101 7 

 

 

 

             FAKTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

25.4% (e re) 

Biznese aktive të drejtuara/ pronare 
gra, për vitin 2019 në Shqipëri rezul-
tojnë 25.4% me një ulje  prej 0.3 
pikë % krahasuar me 2018 dhe me 
një ulje  prej 4,3 pikë % krahasuar 
me 2017 (29.7%). (INSTAT, qershor 2020) 

 

 
 

 

 
Sipas analistit CB Insights, kompania 
kineze AI Bytedance është start-up-i me 
vlerën më të lartë në botë. Sipërmarrja e 
cila vlerësohet 75 miliardë dollarë 
amerikanë po zhvillon platformën e 
përmbajtjes Toutiao në Kinë, e cila 
përdor mësimin e makinerive për të 
përshtatur një lajm për çdo shikues 
individual, jashtë burimeve tradicionale 
dhe të reja të mediave. 
Start-up-i i dytë me vlerën më të lartë 
sipas CB Insights është gjithashtu nga 
Kina - shërbimi udhëtim-përshëndetje i 
Didi me vlerë 56 miliardë dollarë. 
Kompanitë amerikane tani përbëjnë 
vetëm 40 % të 10 më të mirëve, nga 60 
% një vit më parë kur Juul Labs WeWork 
ende ishin në 10 të parat. Të katër start-
upet amerikane të mbetura, Stripe, 
Airbnb, Space X dhe Epic Games 
vlerësohen midis 15 dhe 36 miliardë $. 
Ndërmarrja amerikane Stripe është 
gjithashtu një nga alpinistet më të 
shpejta të listës, duke rritur vlerësimin e 

saj nga 22.5 miliardë dollarë në 36 
miliardë $. www.statista.com 

 

7.5% 
Kredia për vitin 2019 rezulton me një 
rritje të ndjeshme prej 7,5% kraha-
suar me një vit më parë dhe zë 36,5% 
ndaj PPB, por përsëri më e ulët me 1 
pikë përqindje krahasuar me 2016. 
(Banka e Shqipërisë, shkurt 2020)  

 
Fatkeqësisht, ndikimi i pandemisë në 
industrinë e turizmit pritet të jetë 
shkatërrues, madje edhe në skenarin 
më optimist. Duke supozuar se hapja 
e kufijve dhe heqja graduale e 
kufizimeve të udhëtimit do të bëhet 
në fillim të korrikut, Organizata 
Botërore e Turizmit UNWTO pret që 
ardhjet turistike ndërkombëtare të 
bien me 58 përqind në 610 milion këtë 
vit. Kjo do ta kthente industrinë 
globale të udhëtimit përsëri në 1998, 
viti i fundin në të cilin numri i 
udhëtarëve ndërkombëtarë ishte kaq 
i ulët. Sidoqoftë, mund të për-
keqësohet nëse kufizimet e udhë-
timit mbeten në fuqi deri në fund të 
vitit. Duke supozuar se masat do të 
lehtësohen në dhjetor UNWTO pret 
që ardhjet ndërkombëtare të turistë-  

 

ve të bien deri në 320 milion, një nivel 
i parë për herë të fundit në mesin e 
viteve 80 dhe që i kushton industrisë 
1 + trilion $. www.statista.com 

 
 
 

 

Start–up-et me vlera më të larta në botë 

 

Pasoja të rënda për Turizmin Global në 2020 

 

http://www.statista.com/
http://www.statista.com/
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Teksa siguria ushqimore është një 
përpjekje e përditshme dhe e 
pandalshme, që fillon nga ferma 
dhe mbaron në tryezë, një herë në 
vit, në botë është vendosur t’i 
kushohet një ditë e 
veçantë -- Dita 
Botërore e Sigurisë 
Ushqimore. 
Dita Botërore të 
Sigurisë Ushqimore 
(DBSU), e dyta nga themelimi, u 
mbajt më 7 qershor 2020, për të 
sjellë vëmendje dhe për të 
frymëzuar veprime që 
parandalojnë, pikasin dhe 
menaxhojnë rreqizet me burim 
ushqimin. Këto veprime synojnë 
të kontribuojnë në sigurinë 
ushqimore, shëndetin e njerëzve, 
prosperitetin ekonomik, bujqësi, 
afrimin me tregun, turizëm dhe 
zhvillimin e qëndrueshëm. 
Epidemia COVID-19 e sjell 
ndryshe Ditën Botërore të 
Sigurisë Ushqimore të këtij viti; 
një çast për të festuar, por edhe 
për të njohur sfidën, e cila as nuk 
ishte çuar nëpër mend 12 muaj më 
parë. 
Fushata me temën “Siguria 
ushqimore, i përket të gjithëve”, 
kërkon që mes veprimeve të saj, të 
promovojë ndërgjegjësimin 
global për sigurinë ushqimore dhe 
t’i bëjë thirrje shteteve dhe 
vendimmarrësve, sektorit privat, 
shoqërisë qytetare, organizatave 
të Kombeve të Bashkuara dhe 
publikut të gjerë, për t’u hedhur 
me sulm. 
Institucionet shqiptare, duke 
përfshirë Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural dhe 

Autoritetin Kombëtar të Ushqimit 
(AKU), janë përshtatur mjaft 
shpejt dhe kanë punuar me 
industritë ushqimore dhe 
fermerët, për të siguruar që 

familjet shqiptare të kenë 
ushqim të sigurt dhe të 
ushqyeshëm. 
Autoriteti Kombëtar i 
Ushqimit, pasi ka ndjekur 
masat e ndërmarra nga 

qeveria për të parandaluar 
përhapjen e COVID-19, është i 
pranishëm, çdo ditë, nëpër të 
gjithë territorin, për të siguruar një 
monitorim të sigurt dhe rigoroz të 
masave të ndërmarra nga 
operatorët ushqimorë dhe për të 
këshilluar konsumatorët, që të 
ruajnë distancimin social gjatë 
daljeve në pazar. 
Kjo ditë ndërkombëtare është 
gjithashtu një mundësi, që të 
përforcohen përpjekjet e bëra për 
sigurinë e ushqimit që 
konsumojmë. Nëse jeni prodhues, 
përpunues, shitës apo përgatitës i 
ushqimit, ju luani një rol në 
sigurinë e tij. Përgjegjësia për 
sigurinë ushqimore bie mbi të 
gjithë sa janë të përfshirë në 
zinxhirin ushqimor. 

Autoriteti i Sigurisë Ushqimore në 
Irlandë, përmes Projektit për 
Siguri Ushqimore, të financuar 
nga BE, do t'i bashkohet AKU-së 
dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, për të shënuar 
këtë ditë të veçantë së bashku. 
https://www2.thefoodsafetyproject.eu/l
ajme/dita-bot%C3%ABrore-e-
siguris%C3%AB-ushqimore-7-qershor 

María Helena de Felipe, 
Presidente e AFAEMME (Shoqata 
e Federatave dhe Shoqatave të 
Grave Sipërmarrëse nga Mes-
dheu) është nominuar anëtare e 
Bordit Këshillëdhënës të Shoqatës 
së Ekonomistëve Euro-Mesdhe-
tar, EMEA AFAEMME-s ka aktua-
lisht 63 Shoqata Anëtare të Grave 
të Biznesit nga 23 vende 
Mesdhetare.  

Ajo është Nënkryetare e CEPYME 
(Konfederata se NVM-ve spanjo-
lle) nga shtatori 2014 deri më sot, 
Kryetare e FEPIME-CATALUNYA 
(Federata Katala-nase e NVM) nga 
korrik 2014 deri tani. Bashkë-
presidente e Komisionit të Grave 
në ASCAME (Federata e Dhomave 
të Tregtisë Mesdhetare) nga 
nëntori i vitit 2019 e deri më sot; 
anëtare e Bordit Këshillimor të 
ASCAME që nga tetori 2014 deri 
më sot. Zonja De Felipe tha: "Do të 

jetë kënaqësi të ndaj përvojën time, në 
mënyrë që të kontribuoj në procesin e 
tranzicionit në Mesdhe dhe Afrikë, 
veçanërisht në këtë moment paqartësie 
dhe krize ekonomike të pashembullt". 

SHGPAZ është anëtare e 
AFAEMME dhe e uron María 
Helena de Felipe për këtë 
përgjegjësi të re. 
 

Dita Botërore e Sigurisë Ushqimore  Përgëzojmë 
María Helena de Felipe 

Nga Flutura Xhabija 
  Nga Flutura Xhabija 

https://www2.thefoodsafetyproject.eu/lajme/dita-bot%C3%ABrore-e-siguris%C3%AB-ushqimore-7-qershor
https://www2.thefoodsafetyproject.eu/lajme/dita-bot%C3%ABrore-e-siguris%C3%AB-ushqimore-7-qershor
https://www2.thefoodsafetyproject.eu/lajme/dita-bot%C3%ABrore-e-siguris%C3%AB-ushqimore-7-qershor


SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV | Nr.101 9 

 

 

Dita Botërore e Dhurimit Vullnetar 
të Gjakut është një ditë që i kush-
tohet ndërgjegjësimit të popullatës 
për të pasur sa më tepër dhurues 
vullnetarë të gjakut si dhe shpreh 
mirënjohjen për sakrificën që ata 
bëjnë. Kjo ditë mbahet çdo vit në 14 
qershor, duke filluar nga viti 2004.  

Gjaku, përveçse një përbërës i 
rëndësishëm i trupit tonë, është 
edhe një lëndë që nuk mund të 
prodhohet nga industria 
farmaceutike, ndaj i vetmi burim i tij 
është dhurimi i gjakut nga njerëzit 
vullnetmirë në mënyrë të 
herëpashershme dhe pa pagesë. 
Nevojat për gjak janë shumë të 
mëdha pasi transfuzioni i gjakut apo 
përbërësve të tij, shërben shpesh për 
t’i shpëtuar jetën dikujt që pëson 
aksident (të çdo forme) apo 
ndërhyrje kirurgjikale të shoqëruar 
me hemorragji, por edhe si kurë 
shoqëruese në disa patologji si 
talasemia, hemofilia, anemitë 
hemolitike, leuçemitë, të 
transplantuarit, etj.  

Më parë, pjesa më e madhe e 

gjakut në Shqipëri sigurohej nga 

dhënësit me pagesë, të cilët duke 

qënë njerëz nevojtarë, shpesh 

sëmureshin, duke dhënë kështu 

gjak jo të sigurtë për ata që kishin 

nevojë. Aktualisht në sajë të 

informimit dhe promovimit të 

bërë nga institucionet 

shëndetësore dhe organizatat 

vullnetare, ai sigurohet kryesisht nga 

familjarët dhe dhuruesit vullnetarë. 

Megjithatë ende në Shqipëri 

dhurohet 10 herë më pak gjak se sa 

janë nevojat për të. Duhet të dini se 

gjaku ka një cikël riprodhimi të 

përhershëm prej 21 ditësh, pra është 

e zakonshme që ai të shkatërrohet 

vetë. Përse t’a lemë të shkojë dëm?! 

Para se të kryeni këtë akt soldariteti, 

mjekët do të sigurohen se ju gëzoni 

shëndet të plotë dhe ky dhurim nuk 

do ta dëmtojë shëndetin tuaj. Kjo 

realizohet nëpërmjet intervistimit 

dhe vizitës mjekësore. Pasi kryeni 

dhurimin, ju duhet të qëndroni disa 

minuta shtrirë dhe të pini të njëjtën 

sasi uji apo lëngjesh, për të 

zëvendësuar gjakun e dhuruar. Pas 

disa ditësh, për shkak të ciklit natyror 

të riprodhimit, gjaku do të rifitojë të 

njëjtin përqëndrim të përbërësve të 

vet. Më tej gjaku juaj ekzaminohet 

për disa sëmundje ngjitëse si: HIV, 

Hepatitet dhe Sifilizi, por edhe 

analizat e zakonshme si gjak 

komplet dhe parametrat biokimike. 

Këto ekzaminime janë shumë të 

rëndësishme si për shëndetin e 

dhuruesit dhe për atë të marrësit. 

Gjithnjë e më shumë janë 

përmirësuar teknikat laboratorike të 

analizimit, për të krijuar një siguri sa 

më të madhe të gjakut në bankat ku 

ruhet. Vetëm nëse edhe keto 

ekzaminime rezultojnë brenda 

normave, atëherë gjaku juaj kalon 

për përpunim dhe ndarje sipas 

nënprodukteve të vet dhe më tej i 

jepet për transfuzion të sëmurit.  

Gjak mund të dhurojnë të gjithë ata 

që janë të shëndetshëm dhe kanë 

moshë nga 17 vjeç (me lejen e 

prindit)/ 18 deri 65 vjeç dhe peshë 

minimale 50 kg. Dhurohet 450 ml (± 

10%) dhe kjo këshillohet të bëhet 4 

herë në vit për burrat dhe 2 herë në 

vit per gratë në moshë pjellorie. 

Vendi ku ju mund t’a dhuroni gjakun 

tuaj janë te gjitha Bankat e gjakut 

pranë spitaleve në çdo qytet, Qen-

dra Kombëtare e Dhurimit të Gjakut 

në Laprakë dhe çdo Institucion 

shtetëror, fetar apo privat që 

ofrohet të kthehet në qendër të 

përkohshme të dhurimit vullnetar 

të gjakut. Në këtë mënyrë ju keni 

kryer një akt heroik, pra i keni 

shpëtuar jetën dikujt apo keni 

ndihmuar dikë tjetër që të jetojë më 

gjatë dhe më mirë. Organizmat që 

merren me sensibilizimin dhe 

promovimin e dhurimit 

vullnetar të gjakut janë degët 

e promocionit shëndetësor 

pranë Drejtorive të Shëndetit 

Publik në rrethe, Organizata 

e Dhuruesve Vullnetarë të 

Gjakut dhe Kryqi i Kuq. Të 

dhurosh gjak është një akt 

solidariteti human që 

shpëton jetën e njerëzve në 

nevojë. Ajo është dhurata më e 

çmuar që ne mund t’i bejmë një 

njeriu tjetër që ka nevojë. Ajo është 

dhurata e jetës. 

Dita Botërore e Dhurimit Vullnetar të Gjakut  
Materiale te përpunuara nga Arlinda Demeti 
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SHGPAZ në kuadër të zbatimit të 
projektit "Nxitja e Sipërmarrjes 
dhe të Mësuarit mbi Sipërmarrjen 
tek të Rinjtë dhe Gratë në 
Shqipëri", të financuar nga BE-ja 
nëpërmjet CFCU (Njësia Qendrore 
e Financimit dhe Koordinimit) pra-
në Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë, përgatiti E-platformën 
për Gruan Sipërma-rrëse dhe për 
të Mësuarit mbi Sipërmarrjen. 

Në këtë platformë njëra shtyllë i 
kushtohet “Gruas Sipërmarrëse”, 
ku do të gjeni informacionet më të 
fundit për ecurinë e zhvillimit të 
sipërmarrjes femërore në Shqipëri 
në vite, informacione të 
nevojshme për gratë sipërmarrëse 
për programet/grantet si dhe për 
mundësi kreditimi. Më tej politik- 

 
bërësit do të gjejnë eksperiencat 
më të mira rajonale dhe 
europiane, për programe e grante 
për të nxitur zhvillimin e gruas 
sipërmarrëse. 
Një tjetër shtyllë e rëndësishme në 
këtë platformë është ajo “për të 
Mësuarin për Sipërmarrjen”, e cila 
do t’iu shërbejë mësuesve e 
pedagogëve si edhe politik-
bërësve pranë Ministrisë së 
Arsimit për kurrikulat mbi 
sipërmarrjen dhe eksperiencat më 
të mira rajonale e sidomos ato të 
Kroacisë për të hartuar programet 
mësimore dhe për të trajnuar 
mësuesit si “mësues sipërmarrës”, 
e shkollat si “shkolla 
sipërmarrëse”. 
Këtë platformë mund ta gjeni në 
adresën: www.shgpaz.al/eplatform   
 

 

 

 
Ofrojmë mbrojtje, konsulence 
tekniko-shkencore dhe ligjore, si 
për individët dhe bizneset që 
operojnë në Shqipëri dhe jashtë 
saj: 
 

Na kontaktoni në çdo kohë në:  
 

Albana LAKNORI 
Sekretare e Përgjithshme e DHTI 
Tiranë 
Mob:+355693410000, 
Tel:+35545800935 
e-mail: albana_laknori@cci.al; 
albanalaknori@gmail.com 
website: www.cci.al 
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