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Seminar në Fushë-Arrëz
Programet e BE-së/Kombëtare për mbështetjen me
grante për gratë sipërmarrëse
Nga Tefta Demeti

Më datë 21 tetor 2019, pranë
Qendrës së Fëmijve në FushëArrëz, u mbajt seminari me gratë
sipërmarrëse të Fushë-Arrëzit
“Mbi Programet e BE-së/
by [Article Author]
Kombëtare për mbështetjen me
grante të grave sipërmarrëse”.
Ky takim u
organizua nga
SHGPAZ në
kuadër të
implementimit
të projektit
“Nxitja e
sipërmarrjes
tek të rinjtë dhe
gratë
sipërmarrëse
në Shqipëri”, i
cili financohet nga BE nëpërmjet
CFCU Tiranë.
Në këtë takim u prezantuan
programet kombëtare ku thirrjet

janë të hapura për mbështetje të
grave sipërmarrëse apo ato që
duan të hapin një biznes si dhe
programet e BE-së.
Për programin IPARD që
mbështetet nga BE-ja, gratë u
shprehën që është mjaft i vështirë
për të
aplikuar
dhe ka
kushte të
larta që
vështirë se
mund të
plotësohen nga
sipërmarrësit e
zonës që
më së shumti janë të zonës rurale.
Ato kanë mjaft nevojë për
informim dhe për grante për
mbështetje.

NË KËTË NUMËR

Kongresi i Gruas Sipërmarrëse në
vendet e Nismës së Adriatik-Jon
Më datat 16-18 tetor 2019, në Artë të
Greqisë u mbajt Kongresi i Gruas
Sipërmarrëse...
F.5

Java Europiane e Aftësive
Profesionale

Gjatë 14-18 Tetorit 2019 u mbajt
në Helsinki, Edicioni i 4-t “Java Europiane e Aftësive Profesionale”
nën kujdesin dhe mbështetjen e
Presidencës Finlandeze dhe
Komisionit Europian…
F.4
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Aksesi në financim dhe instrumentat financiarë
Nga Erjona Rebi, PhD

Sipas raportit të fundit të OECD të
vitit 2019, në Shqipëri kredia për
sektorin privat në raport me PBB
është rreth 35%, duke vijuar të jetë
më e ulët në krahasim me vendet e
ngjashme të rajonit. Rreth 42% e
kësaj kredie shkon për financimin
NVM-ve, krahasuar me një mesatare prej 48% në rajon. Ndërkohë
ndjekja e një politike stimiluese
nga banka qendrore e ka çuar
normën bazë të interesit në
nivele historikisht të ulëta, duke
ndikuar gjerësisht në uljen e
normave të interesit të kredisë në
tregun bankar. Megjithatë ecuria e
kredisë ka mbetur përgjithësisht e
dobët. Sipas raportit të fundit të
OECD, vlerësimi për aksesin në
financë për Shqipërinë në vitin
2019 është përmirësuar lehtësisht
krahasuar me vitin 2016 – e
konkretisht nga 3.26 në 3.32.
Gjithashtu, Shqipëria ka raportin
më të lartë të kredive me
probleme (NPL) në Ballkanin
Perëndimor, edhe pse ky tregues
ka qenë në rënie në 5 vitet e fundit,
nga niveli maksimal prej 25% që
shënoi në shtator të 2014, në 20%
në gusht 2016 dhe në 13.7% në
shkurt 2018. Kjo rënie i atribuohet
kryesisht nxjerrjes së detyrueshme
jashtë bilancit të kredive me
probleme dhe ndjekjes së
metodës proaktive të Bankës së
Shqipërisë për zgjidhjen e NPL-ve
për huamarrësit e mëdhenj si pjesë
e një plani veprimi për zgjidhjen e
NPL. Nga ana tjetër, shitjet e NPL
kanë qenë të kufizuara për shkak
të niveleve të ulëta të pritura të
rikuperimit dhe pengesave tatimore. Në përgjithësi, ky zhvillim

është një hap i rëndësishëm drejt
krijimit të kushteve më të

përshtatshme për
rigjallërimin e aktivitetit kreditues
të sektorit bankar.
Sidoqoftë, ndërmjetësimi financiar i matur si raporti kredidepozitë mbetet shumë i ulët në
krahasim me ekonomitë e tjera të
Ballkanit Perëndimor, duke nënvizuar se ka akoma hapësira për të
thelluar rolin e ndërmjetësve
financiar në ekonomi dhe në
përmirësimin dhe manaxhimin e
flukseve financiare. Duke pasur
parasysh që janë pikërisht bizneset e mëdha që kanë shkaktuar
rritjen e kredive me probleme, si
dhe shkallën e lartë të përdorimit
të levës financiare nga këto
biznese, në vitet e fundit po
ekziston një interes në rritje i
bankave për të kredituar NVM-të.
Sidoqoftë, ndryshimi më i fundit
rregullativ, i cili kërkon që bankat
të bazojnë vlerësimet e kredisë së
tyre në bilancet që dorëzohen
pranë organeve tatimore mund ta
vështirësojnë për shumë biznese

të vogla marrjen e financimit
të duhur. Nga ana tjetër
nivelet e larta të informalitetit në ekonomi, dhe
veçanërisht midis NVM, është një
tjetër faktorë i rëndësishëm që
pengon financimin për shumë
biznese të vogla. Një tjetër
zhvillim pozitiv në aktivitetin
kreditues është një strukturë më
e balancuar sipas monedhave. Në
përgjigje të normave të ulëta të
interesit dhe përpjekjeve të
shtuara të Bankës së Shqipërisë
për të promovuar kredinë në
monedhë vendase, në vitet e
fundit ka më pak kredi në
monedhë të huaj. Për të mbrojtur
konsumatorët, bankat duhet të
theksojnë më shumë rreziqet e
ndryshimit të kursit të këmbimit
valutor dhe t'i shpjegojnë ato me
ndihmën e ilustrimeve dhe
shembujve. Edhe ashtu, pak më
shumë se gjysma e kredive të reja
për korporatat private jofinanciare në vitin 2017 u
emërtuan në një valutë të huaj.
Ekzistojnë programe mbështetëse
për të lehtësuar hyrjen në financa
për NVM-të, të tilla si EBRD,
AZHBR të financuar nga Qeveria e
Shqipërisë; Programi shqiptaroitalian për zhvillimin e NVM-ve
shqiptare; dhe Fondi Evropian për
Evropën Juglindore. Sidoqoftë,
qëllimi i tyre mbetet i kufizuar dhe
pjesëmarrja në to ndonjëherë ka
qenë e ulët.
Zhvillimi
i
institucioneve
financiare jobanka mbetet shumë i
kufizuar. Mikrokredia, kompanitë
e leasingut dhe faktoringut kanë
një kuadër ligjor të mirëpërcaktruar, por depërtimi i këtij
segmenti financiar në ekonomi
është i ulët.
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Mikrokredia, përfshirë nga 13
shoqata të kursim-kreditit, është
deri tani lloji më i zakonshëm i
financimit, që përbën dy të tretat e
të gjitha kredive nga institucionet
financiare jobanka. Institucionet e
qiradhënies financiare janë në
vijim, që përbëjnë më pak se 30%,
ndërsa faktoringu kontribuon një
pjesë marxhinale. Megjithëse
vëllimet e qiradhënies dhe faktoringut janë rritur në vitet e fundit,
këto instrumente mbeten të pashfrytëzuara. Faktorët që përcaktojnë këtë ecuri është një nivel i
ulët i kuptimit dhe njohjes së
këtyre instrumentave financiarë si
dhe ofrimi i kushteve jofavorizuese prej tyre si në drejtim
të kostove ashtu edhe të
elementëve të tjerë jo-çmim. Po
kështu mungesa e një politike të
mirëmenduar dhe strukturuar me
bazë kombëtare dhe gjithëpërfshirëse të edukimit financiar
në ekonomi e bën të nevojshme
formulimin e këtyre politikave si
dhe njohjen e këtyre instrumentave nga sipërmarrësit dhe
investitorët në vend.
Venture capital dhe business angel
pothuaj nuk ekzistojnë në Shqipëri
dhe nuk ka përpjekje për zhvillimin
e tyre. Start up-et kanë mjaft
vështirësi për të gjetur financime
për të filluar biznes, edhe pse
kohët e fundit ka përpjekje nga
bankat për t’u përfshirë edhe në të
tilla projekte.
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PRONESIA INTELEKTUALE
Ligji për Pronësisë Industriale
Nga Albana Laknori

Në ligjin e Pronësisë Industriale
po ndodhin disa ndryshime:

në përputhje me përkufizimin
për markat identike të Gjykatës Evropiane, që do t’i
nënshtrohen ekzaminimit në
mbështetje të kritereve të
vendosura nga neni 142 i ligjit.

i- Përcaktimin e “Modeleve të
Përdorimit” si një objekt të ndarë
by [Article
Author]
nga
patentat
e shpikjeve për shkak
të individualitetit të tyre dhe përderisa vetë ligji në dispozitat në
vazhdim i ka trajtuar ato në dy
kapituj të veçantë, si dy objekte të
pronësisë industriale të ndarë njëri
nga tjetri, me përkufizime e
procedurë mbrojtjeje jo identike.
ii- Shtimin e termit “Emërtimet e
Origjinës” në nenin 1 të ligjit, sepse trajtimi i Emërtimeve të Origjinës si një objekt i veçantë i PI është
tashmë në fuqi që prej hyrjes në
fuqi të ligjit 17/2017, që ka ndodhur në 25.03.2017. Për këtë
shkak, është e domosdoshme përfshirja e tij në nenin 1 të ligjit, që
është një nen që ka karakter të
përgjithshëm informues.
iii- Shtimin e termit “Sekret
Tregtar” për shkak se është
parashikuar që me miratimin e
këtij projektligji, “Sekreti Tregtar”
të jetë ligjërisht një nga objektet e
Pronësisë Industriale.

2- Ndryshimi i propozuar në
nenin 10 të këtij projektligji
bëhet i domosdoshëm aktualisht
pasi RSH ka aderuar në Marrëveshjen e Lisbonës dhe në Aktin e
Gjenevës së Marrëveshjes së Lisbonës “Për mbrojtjen dhe regjistrimin ndërkombëtar të Treguesve
Gjeografikë dhe Emërtimeve Të
Origjinës”.

1- Në nenin 2 të këtij projektligji,
parashikohen ndryshime që
konsistojnë në:
Përfshirjen në nenin 4 të ligjit me
titull “Përkufizime” të përcaktimit
të markave identike i cili është
tashmë ekzistues në rregulloren e
markave të miratuar me VKM nr.
315, dt. 31.05.2018. Por për shkak
të karakterit të përgjithshëm dhe
rëndësisë që ka ky rregullim, e
shohim të nevojshme të vendoset
në ligj. Gjithashtu, ky përkufizim
është riprodhuar i plotësuar dhe

5Ndryshimi i propozuar në
nenin 13, ka si qëllim të mos
kufizojë personat që kanë vendqëndrim të përhershëm në
Republikën e Shqipërisë, ose që
kryejnë veprimtari brenda territorit të saj, në vendosjen e përfaqësuesve të tyre që do të kryejnë
procedurat e mbrojtjes se këtij
aseti të PI, vetëm në rrethin e
punonjësve të subjektit tregtar që
aplikon.

3- Ndryshimi i propozuar në
nenin 11 të këtij projektligji bëhet
në vijim të përmirësimit të procedurave që kryen nga DPPI, me
qëllim specifikimin e secilës prej
tyre që më parë rezultonte e paqartë dhe si e tillë më pak efektive
për aplikuesit. Ky rregullim i ri i bën
këto procedura më të qarta e si të
tilla të kuptueshme, transparente
dhe lehtësisht të zbatueshme.
4- Ndryshimi i propozuar në
nenin 12 të këtij projektligji
bëhet për të njëjtat arsye të
propozimit të nenit 11.

www.dppm.gov.al
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det e Europës aktiJava Europiane e Aftësive Profesionale vitete, nisma dhe
Nga Ana Zacharian
ngjarje të shumta në këtë kuadër.
Një platformë virtuale i krijon muPrej 14-18 Tetor 2019 u mbajt në
ndësi të gjithë komunitetit të reHelsinki Edicioni i 4t - Java Eurogjistrojnë aktivitetet e tyre dhe të
piane e Aftësive, nën kujdesin dhe
vizitohen nga një audiencë e gjerë
mbështetjen e Presidencës Finlannën brandimin e unifikuar si “Eurodeze dhe Komisionit Europian.
pean Vocational Skills Week PartKjo nismë e KE ka startuar që prej
ner“ duke i dhënë kështu çdo pro2016, nën kujdesin e pasaçëm të
jekti, nisme dhe organizate etj. një
komisioneres Ms. Marianne Thyvizibilitet të lartë.
ssen përgjegjëse për punësimin,
Të frymëzuar nga grumbullimi i
çështjet sociale, aftësitë dhe lëvizkaq shumë eksperiencave, Albanishmëria e punës e cila i dha një
an Skills startoi menjëherë që në
shtysë të konsiderueshme agjen2018 me organizimin e edicionit të
dës së Aftësive Profesionale brenda mandatit të saj
duke e shndërruar në një
mision të përmbushur
tashmë në përfundim të
mandatit të saj.
Java Europiane e Aftësive
Profesionale dhe një sërë
nismash të tjera të ndërmarra nga Komisioni Europian
në promovimin e aftësive
për punë të denja, kanë zgjuar tek
parë të “Javës së Aftësive Shqiptainstitucionet përgjegjëse dhe grure” dhe të dytin në Maj 2019. Gjipet e interesit të vendeve të BE-së
thashtu ne jemi partner aktiv në indhe vendeve kandidate dinamika
formimin dhe promovimin online
të vrullshme mbi rëndësinë e aftëtë aktiviteteve të javës europiane
sive profesionale për punësimin e
me qëllim që të kontribojmë në
të rinjve, nxitjen e të mësuarit gjazgjimin e interesit dhe ndërgjegjëtë gjithë jetës për të rriturit e pasimin e komunitetit të AFP në
punë duke e sjellë në këtë mënyrë
Shqipëri.
arsimin dhe formimin profesional
Albanian Skills ka privilegjin të
më pranë nevojave të njerëzve,
marrë pjesë gjatë 3 edicioneve të
biznesin më pranë shkollave dhe
‘European Vocational Skills Week’
universiteteve dhe politikëbërjen
organizuar në Bruksel-Nëntor 17,
më të vëmendshme ndaj nevojave
në Vienë – Nëntor 2018 dhe tani në
reale të ekonomisë për aftësi që
Helsinki. Kjo pjesëmarrje siguroadresojnë të ardhmen dhe zhvillihet pasi Albanian Skills është një
min në tërësi. Java Europiane e
anëtar aktiv i Aleancës Europiane
Aftësive për 4 vite është shndërrutë Praktikave Profesionale, nismë
ar në një lëvizje mbarë europiane
e Komisionit Europian ose sic njiku për muaj me radhë ndërmerren
het në anglisht EAfA-European
dhe organizohen nga të gjitha venAlliance for Apprenticeships dhe
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si të tillë
kontribuojmë me pjesëmarrjen
tonë aktive
në panele
diskutimi,
sesione
pune apo
çdo kontribut tjetër
që mund të nevojitet nga ky komunitet.
Godina “Finlandia House” grumbulloi delegatë nga të gjitha
vendet e BE-së, ato kandidatë por
edhe nga kontinentet e tjera,
komisionerë dhe zyrtarë të lartë
të komisionit europian, organizatave ndërkombëtare europiane dhe botërore, ekspertë të
AFP, të rinj dhe të reja aktivistë
në fushën e aftësimit, të të mësuarit, etj.
Java e aktiviteteve në Helsinki
ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme pune, takimesh, informacionesh dhe vizitash e kombinuar kjo edhe me shumë aktivitete
të tjera që ishin përgatitur në këtë
kuadër si vizita e shkollave dhe
kompanive të ndryshme në Helsinki, ceremonia e ndarjes së çmimeve të ndryshme si: ofruesi më mirë,
projekti më i mirë kërkimor, projekti më inovator i AFP, praktikanti
më i mirë, kompania më e mirë që
ofron praktikë profesionle,etj. Slogani i kësaj jave ishte: VET for ALL
(Arsim dhe Formim Profesional
për të Gjithë), Skills for Life
(Aftësi për Jetë). Shumëllojshmëri e aktiviteteve vazhdojnë të
zhvillohen në Shtetet e tjera
anëtare dhe kandidate të BE-së
deri në fund të vitit.
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gjithnjë e më thelbësore në
epokën e globalizmit.

Dita Ndërkombëtare e Përkthimit

Me kërkesën e tyre, këto shoqata
arritën që Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara të
kalojë me 24 maj 2017, një
rezolutë që shpall 30 Shtatorin si
Ditën Ndërkombëtare të Përkthimit. Kjo ditë festohet në disa
vende të botës, po ende Jo tek Ne.

Nga Flutura Xhabija

Dita Ndërkombëtare e Përkthimit
festohet çdo vit në 30 Shtator, siç
është dita e sotme; në përkujtim të
vdekjes së Shën Jeronimit, përkthyesit të Biblës, i cili konsiderohet shenjti mbrojtës i përkthyesve.

Si përkthyese mjaft modeste në
këtë fushe, me përvojë disavjeçare, sidomos pas viteve 90, e
gjej me vend të uroj të gjithë
përkthyesit dhe interpretet shqiptare, të cilët kanë kontribuar e
kontribuojnë me punën e tyre të
palodhshme të shqipërojnë nga
gjuhët e huaja në shqip dhe viceversa, vepra madhore artistike dhe
politike, shkencore dhe teknike
etj. për publikun shqiptar.

Shën Jeronimi, lindi në Iliri, në vitin
347, në Ballkanin Perëndimor dhe
vdiq në 30 shtator 420, në Betlehem në moshën 73 vjeçare
Për kontributin e madh të tij, në
larminë e përkthimit, në kohët
tona, shumë shoqata të njohura
botërore u nxitën të hedhin idenë
e një dite ndërkombëtare të
përkthimit, të njohur zyrtarisht,
për të treguar solidaritetin e
komunitetit botëror të profesionisteve të kësaj fushe, që po bëhet

Kongresi i Gruas Sipërmarrëse në
vendet e Nismës së Adriatik-Jonit
Nga Flutura Xhabija

Gëzuar festën të nderuar kolegë!

.
Më datat 16-18 tetor 2019, në Artë
të Greqisë u mbajt Kongresi i
Gruas Sipërmarrëse në vendet e
përfshira në nismën e AdriatikJonit.
Takimi organizohej nga dhomat e
tregtisë e Artës dhe u diskutua për
aktivitetet që duhet të zhvillohen
gjatë viteve 2020-2021.
Në këtë forum gratë sipërmarrëse
u përfaqësuan nga presidentja e
SHGPAZ znj. Flutura Xhabija me
një grup grash sipërmarrëse të
zonës së Pogradecit, por jo vetëm.
Znj. Flutura Xhabija diskutoi për
nevojat që kanë gratë sipërmarrëse dhe objektivat për vitet e
ardhshme.
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Indeksi Ndërkombëtar i Konkurrueshmërisë së Taksave
Nga Kujtime Stefani

Larmia e qasjeve ndaj taksave
midis vendeve të Organizatës për
Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) shtroi nevojën për të
vlerësuar këto sisteme në lidhje
me njëri-tjetrin. Për këtë qëllim, u
zhvillua Indeksi Ndërkombëtar i
Konkurrueshmërisë së Taksave
(ITCI) për të krahasuar mënyrat se
si vendet strukturojnë sistemin e
tyre tatimor.
ITCI mat se sa mirë sistemi tatimor
i një vendi promovon rritje të

qëndrueshme ekonomike dhe
investime. Ka shumë faktorë që
nuk lidhen me taksat që ndikojnë
në ecurinë ekonomike të një vendi.
Sidoqoftë, taksat luajnë një rol të
rëndësishëm në shëndetin e
ekonomisë së një vendi. Indeksi
shikon taksat e korporatave të një
vendi, taksat individuale të të
ardhurave, taksat e konsumit,
taksat e pasurive dhe trajtimin e
fitimeve të fituara jashtë shtetit.
ITCI jep një përmbledhje gjithëpërfshirëse se si krahasohen kodet
e taksave të vendeve të zhvilluara,
shpjegon pse disa kode tatimore
dallohen si modele të mira apo të

këqija për reformën dhe siguron
një pasqyrë të rëndësishme se si të
mendosh për politikën tatimore.
Një kod taksash konkurrues është
ai që mban nivelet e ulëta të
taksave. Bizneset kërkojnë për të
gjetur vende në të gjithë botën me
shkallën më të lartë të kthimit, që
do të thotë nivelin më të ulët të
taksave për investime. Nëse niveli
i taksave të tij është i lartë kjo do të
thotë zhvendosje e investimit diku
tjetër, duke çuar në ngadalsim të
rritjes ekonomike dhe për më
tepër
në
shmangjen e
tyre.
Një kod i mirë
strukturuar i
sistemit
tatimor është
i lehtë për t’u
zbatuar nga
tatimpaguesit
dhe mund të
promovojë
zhvillimin ekonomik duke rritur të
ardhurat
që
shkojnë
për
përparësitë e qeverisë. E kundërta;
sistemet tatimore të strukturuara
dobët mund të jenë të
kushtueshme, të shtrembërojnë
vendim-marrjen ekonomike dhe
të dëmtojnë ekonomitë vendase.
Shumë vende e kanë njohur këtë
dhe kanë reformuar kodet e tyre të
taksave. Gjatë dekadave të fundit,
normat marxhinale të taksave mbi
të ardhurat e korporatave dhe
individëve kanë rënë ndjeshëm në
të gjithë (OECD). Tani, shumë
vende mbledhin një sasi të
konsiderueshme të ardhurash nga

taksat me bazë të gjerë, siç janë
taksat e pagave dhe taksat e vlerës
së shtuar (TVSH).
ITCI vlerëson dy aspekte të
rëndësishme të politikës tatimore:
konkurrueshmërinë dhe neutrallitetin.
Sipas hulumtimeve nga OECD,
taksat e korporatave janë më të
dëmshme për rritjen ekonomike,
ndërsa taksat e të ardhurave
personale dhe taksat e konsumit
janë më pak të dëmshme. Taksat
mbi pasuritë e paluajtshme kanë
ndikimin më të vogël në rritje.
Renditja
Për vitin e gjashtë me radhë,
Estonia ka kodin më të mirë të
taksave në OECD. Rezultati i saj
kryesor
nxitet
nga
katër
karakteristika pozitive të kodit të
saj të taksave.
1- ka një normë tatimore 20
përqind në të ardhurat e
korporatave që zbatohet vetëm
për fitimet e shpërndara.
2- ka një taksë të sheshtë 20
përqind
të
të
ardhurave
individuale që nuk zbatohen për të
ardhurat e dividentit personal.
3- taksa e saj e pronës vlen vetëm
për vlerën e tokës, sesa për vlerën
e pasurisë së paluajtshme ose
kapitalit.
4- ka një sistem të taksave
territoriale që përjashton 100
përqind të fitimeve të huaja të
fituara nga korporatat vendase
nga taksimi i brendshëm, me pak
kufizime.
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Konferenca Rajonale “Në hapat e kohëve
moderne”
Nga Flutura Xhabija

Më 23 tetor 2019 u mbajt në
Podgoricë të Malit të Zi
konferenca rajonale “Në hapat e
kohëve moderne”, ku merrte pjesë
dhe një delegacion i SHGPAZ-së
me presidenten znj. Flutura
Xhabija.

Në këtë takim u diskutua rreth
politikave të ardhshme për
mbështetjen e gruas sipërmarrëse
në rajon.
1. Konferenca ofroi një platformë
të gjerë për të kërkuar përgjigje
për çështje të rëndësishme
ekonomike, politike dhe sociale të
rëndësishme për zhvillimin e
sipërmarrjes së grave.
2. Forcimi i pozitës ekonomike të
grave është një nga detyrat me
përparësi në ndjekjen e politikave
të barazisë gjinore.
3. Sipërmarrësia e grave është
ende një burim i pashfrytëzuar për
zhvillimin ekonomik.
4. Vlerësimi i përgjithshëm është
se korniza ligjore që rregullon dhe
inkurajon ndërmarrësinë e grave
është e mirë, por një zbatim më i
mirë do të ndihmonte në
avancimin e sipërmarrjes së grave
në rajon.
5.Eshtë
e
nevojshme
që
ndërmarrësia të ketë efekte
shumëfishimi në ekonomi në

tërësi përmes krijimit të vendeve
të punës, prandaj të vijohet të
mbështetet sipërmarrja e grave, të
zbatohen masat e zhvillimit gjinor
të sektorit privat, politikën fiskale
dhe legjislacionin.
6. Mbështetje të nismave në lidhje
me futjen e uljeve të taksave për
vitet e para të biznesit.
7. Të vijohet me aktivitete për të
eleminuar barrierat e biznesit dhe
krijimin e një mjedisi për zhvillimin
më të mirë të sipërmarrjes së
grave duke krijuar një Strategji të
re për zhvillimin e sipërmarrjes së
grave në periudhën e ardhshme.
8.Të promovohen ekonomitë e
prindërve dhe rolin e baballarëve
në rritjen e fëmijëve.
9. Të sigurohet mbështetje dhe
promovim të grave në pozicione
drejtuese dhe udhëheqëse.
10. Gratë sipërmarrëse më vizibël
në media përmes fushatave dhe
programeve speciale.
11. Promovim i statistikave gender
të nevojshme në hartimin &
monitorimin e politikave.
12.Mësimi gjatë gjithë jetës është
një nga faktorët e rëndësishëm në
eleminimin e stereo tipeve gjinore
që i vendosin gratë në një pozitë të
pafavorshme.
13. Sfida për sipërmarrjen e grave
është ende kultura tradicionale

dhe pritja që gratë duhet të ndajnë
biznesin me jetën e tyre private.
14. Përdorimi i fondeve evropiane
për zhvillimin e sipërmarrjes së
grave.
15. Forcimi i rrjetëzimit dhe
bashkëpunimit
të
grave
sipërmarrëse, në rang kombëtar,
rajonal dhe ndërkombëtar etj.

20 vjetori i Institucioneve
arsimore “NUMANI”, Fier

by [Article Author]

24 tetor 2019. Institucionet
arsimore jopublike “Numani” në
Fier kanë festuar 20-vjetorin e
krijimit të tyre. Mes miqve e të
ftuarve të shumtë, nxënësve, ishnxënësve, prindërve e mësuesve,
është bërë një prezantim i shkollës
dhe arritjeve të saj në këto 20 vite
jetë. Për themeluesen e kësaj
shkolle znj. Suzana Numani,
investimi në arsim kërkon shpirt
dhe pasion, dhe në këtë përvjetor
të 20-të ajo ka falenderuar të
gjithë ata që me plot dashuri kanë
edukuar dhe rritur breza të tërë
nxënësisht, pa harruar të gjithë ata
që kanë zgjedhur familjen
“Numani” për t’u arsimuar.
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FAKTE

25.7%
Biznese aktive të drejtuara/ pronare
gra, për vitin 2018 në Shqipëri
rezultojnë 25.7% me një ulje  prej 4
pikë % krahasuar me 2017 (29.7%).
(INSTAT, qershor 2019)
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Vendet që kanë më shumë gra shpikëse
Një studim i publikuar
nga Zyra e Pronësisë
Intelektuale në
Mbretërinë e Bashkuar ka
eksploruar profilin gjinor
në patentat e shpikjeve
në të gjithë botën.
Afrika ka përqindjen më
të lartë të femrave që
kanë regjistruar patentat
e shpikjeve. Ndërsa në
USA
aplikimet nga
femrat kanë qenë 10%
dhe në Angli 9.44%.

Buxheti për kërkim e zhvillim nga kompanitë

3.2%
Kredia për vitin 2018 rezulton me një
rritje të moderuar me vetëm 2%
krahasuar me një vit më parë dhe zë
35,2% ndaj PPB, me një ulje prej 2,2
pikë përqindje krahasuar me 2016.
(Banka e Shqipërisë, 2019)

Sipas një botimi të Statista
kompanitë
private që
kanë
shpenzuar më
shumë për
Kërkim &
Zhvillim për
2018 janë:
Amazon me
22,6 miliard $,
Alphabet 16,2
miliard $; Intel
13,1 miliard $;
Microsoft 12,3
miliard $;
Apple 11,6
miliard $.
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Gruaja dhe Shëndeti
Kanceri i gjirit dhe vitamina D
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti

Jemi në muajin tetor që është
muaji i sensibilizimit kundër
kancerit të gjirit dhe është mjaft e
rëndësishme që femrat të bëjnë
vetëkontroll dhe kontroll të gjirit
periodikisht! Prandaj mjekët
onkologë rekomandojnë që të
kryhen rregullisht eco dhe
mamografia e gjirit.
Kërcënim i madh i kancerit të gjirit
vjen nga natyra e heshtur e
sëmundjes. Kanceri nuk shkakton
dhimbje gjatë rritjes së gjëndrave.
Sipas ekspertëve përqindjet më të
larta të vdekjeve regjistrohen në
vendet ku kanceri i gjirit nuk
diagnostikohet deri në fazat më të
avancuara të sëmundjes. Por nëse
tumori diagnostikohet në kohë,
shanset për t’u kuruar janë rritur
ndjeshëm deri në 98%.
Por çfarë është kanceri i gjirit?
Kanceri i gjirit zhvillohet nga
qelizat e vetë gjirit. Qelizat në një
pjesë të gjirit bëhen anormale dhe
fillojnë të rriten, grumbu-llohen e
formojnë një tumor, i cili shtyp
dhe përhapet jashtë kontrollit dhe
shkatërron indin normal të gjirit.
Nëse nuk trajtohen, këto qeliza
anormale mund të përhapen dhe
të dëmtojnë apo shkatërrojnë
indet normale që ndodhen
përreth. Mosha më e rriskuar
është ajo pas moshës 50 vjeçare, si
dhe pas menopauzës, por vitet e
fundit është vënë re se kjo moshë
është ulur ndjeshëm.
Shkenca sot e konsideron
mungesën e vitaminës D shkakun
kryesor që krijon kushte për
degjenerimin
e
proceseve
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fiziologjike brënda në qelizat
tona. Kohët e fundit janë kryer
kërkime të shumta shkencore
për të mësuar për këtë lidhje që
ka të bëj direkt me shfaqjen e
sëmundjeve degjeneruese dhe
nga një studim i botuar gjatë
muajit korrik- gusht 2019,
studiuesit tregojnë për lidhjen e
mangësisë së vitaminës D direkt
me
rrezikun
e
kancerit,
veçanërisht të kancerit të gjirit.

Si merret vitamina D?
Nëpërmejt rrezeve të diellit
ultraviolet njeriut në lëkurë i
krijohet vitamina D. Por tani
mendohet
dhe
sondazhet
laboratorike tregojnë se sot 90% e
njerëzve në përgjithësi dhe 70% e
të moshuarve kanë mangësi të
theksuar të vitaminës D. Kjo
mangësi e theksuar e vitaminës D
vjen nga pamjaftueshmëria e
marrjes së rrezeve të diellit.
Organi ynë lëkura e trupit e
sintetizon vitaminën D vetëm kur
ajo ekspozohet në diell. Është
shumë e vështirë të dihet
saktësisht se sa rreze dielli duhet
të marrim, sepse kjo varet nga toni
i lëkurës, vëndndodhja, ora dhe
koha e ditës. Paraleli 40 është
zona me ekspozim të madh të
rrezeve ultraviolet, ndërsa gjatë
dimrit kemi ekspozim të pakët.

Sipas doktor Holick në librin e tij”
“The vitamin D solution” “Për të
siguruar sasinë ditore normale të
vitaminës D duhet të qëndrojmë
në diell për 30 minuta dhe 70% të
zhveshur”.
Pak
ushqime
përmbajnë
vitaminën D natyrale që shërbejnë
për njeriun. Më së shumti gjëndet
tek Vaj i peshkut Merluc; Peshku
Harrengë ose Ceragë; Salmon
oqeani; Peshku ton; Peshku
Skumbri.
Por është e vështirë të merret nga
ushqimet ajo sasi për të siguruar
40-80 ng/ml në gjak, ndonëse
sasia e vitaminës D në gjak ende
debatohet. Megjithatë rekomandohet marrja nga goja e
kapsulave me vitaminë D3, sepse
D3 është forma kimike që prodhon
organizmi i njeriut.
Rekomandohet që sasitë e
marrjes ditore të vitaminës D
gjatë ngrënies (Holick MF) jane:
0-6 muaj - 1000UI (25 mcg);
7-12 muaj -1500 UI (38 mcg);
1-3 vjeç -2500UI (63 mcg);
4-8 vjeç -3000 UI (75 mcg);
9-18 vjeç - 4000 UI (100 mcg) dhe
Mbi 18 vjeç - 4000 UI (100 mcg

Numër 92
7062

Seminar në Pukë me gratë
sipërmarrëse
Më 22 tetor 2019 u organizua në
Hotel “Puka” në Pukë seminari
informues me gratë sipërmarrëse
për programt e BE-së dhe
kombëtare për mbështetjen me
grante. Informacionet për këto
programe mungonin dhe pajisja e
tyre me adresa të internetit
pothuaj mungonte.

me

Dita ndërkombëtare e

vajzave
Organizata e Kombeve të Bashkuara 11 tetorin e ka përcaktuar
si Ditën Ndërkombëtare të Vajzave! Eshtë koha t'i japim kurajo
vajzave që të ndjekin ëndrrat e
tyre, të rrisin vetbesimin dhe të
kremtojnë të gjitha talentet e tyre.
Vajzat janë:
- të forta
- të zgjuara
- të talentuara
- inovative
- të fuqishme
- të afta
- të guximshme

Dita ndërkombëtare e
grave rurale

Më datë 15 tetor 2019, në kuadër
të Ditës Ndërkombëtare të Grave
Rurale, u mbajt në Tiranë një
takim për krijimin e rrjetit
kombëtar të grave rurale.
I urojmë suksese në këtë rrugëtim

rrjetit të grave rurale si një
potencial për zhvillimin e
mëtejshëm ekonomik të zonave
rurale.
Gratë sipërmarrëse ishin të gjitha
në fushën e artizanatit dhe numri i
tyre ishte i vogël.
Shënim: Opinionet e paraqitura në buletin janë ato të vetë ekspertëve dhe nuk paraqesin opinionin e BE-së
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