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Ballkanit Perëndimor do t’i duhen 60
vite për të arritur të ardhurat për
frymë të BE-së
Editorial
Sipas raportit të Bankës Botërore
“Revving up the Engines of
Groëth and Prosperity in the
Western Balkans”
të prezantuar më
11
dhjetorAuthor]
2017
by [Article
thuhet se:
Nga një analizë 10
vjeçare të zhvillimit ekonomik të
Vendeve të
Ballkanit Perëndimor, që aspirojnë
të integrohen në BE rezulton se,
nëse vendet e Ballkanit
Perëndimor mbajnë normat e
tyre aktuale të rritjes së të
ardhurave për frymë, atëhere do
t’u duhen 60 vjet për të arritur
nivelin e BE-së. Ndërsa Shqipërisë
do t’i duhen rreth 38 vjet.
Gjithashtu vendet e punës janë të
pakta dhe njerëzit e Ballkanit

Perëndimor kanë nivele të larta të
emigracionit, veçanërisht të rinjtë
dhe të arsimuarit kërkojnë
mundësi
gjetkë. Gjatë
5 viteve të
fundit
emigracioni
më i lartë
është nga
Shqipëria
dhe Kosova
e kryesisht
drejt Gjermanisë.
Investimet në sektorin publik dhe
sektorin privat janë në nivele të
ulta dhe sektori privat ka
vështirësi për t’u zhvilluar.
Produktiviteti mbetet kryesisht i
mbërthyer në nivele të ulëta dhe
produktiviteti në Shqipëri mbetet
më i ulti si në rajon ashtu edhe
midis vendeve të BE-së.

NË KËTË NUMËR

Takimi vjetor i SHGPAZ
Më datë 24 dhjetor 2017 në Korçë u
mbjat mbledhja e përgjithshme e
SHGPAZ.
Faqe 2

Study-vizit në disa qytete të
Bullgarisë
Nga datat 6-9 Dhjetor 2017,
përfaqësuese të SHGPAZ kryen një
study-vizit në disa qytete të Bullgarisë
Faqe 5
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Takimi vjetor i SHGPAZ
Më datë 24 dhjetor 2017, në
Korçë, u mbajt mbledhja e
përgjithshme vjetore e
SHGPAZ, ku u analizua
veprimtaria gjate vitit 2017 si
dhe disa objektiva per vitin
2018.
Në këtë aktivitet merrnin
pjesë përfaqësuese nga 12
degë të ndryshme të SHGPAZ
në rrethe.
Gjithashtu së bashku festuan
festat e fundvitit, si një traditë e
përvitshme ku u vlerësuan dhe
sipërmarrëset më të
suksesëshme gjatë vitit 2017.

Bashkëpunim SHGPAZ me Dhomën e
Tregtisë së Maqedonisë Perëndimore
Në përputhje me
planifikimin vjetor, për
bashkëpunim të
ngushtë me grupe/
shoqata simotrat
shqiptare, në
trevat e Ballkanit,
më datë 6
dhjetor 2017, u
organizua një
takim i parë,
briefing, me
disa nga
drejtueset e grave
shqiptare në biznes, në
qytetin e Shkupit, në zyrat e
Dhomës së Tregtisë së

Maqedonisë Perëndimore. Në
sallën e mbledhjeve, na pritën
kryetarja e seksionit të grave
sipërmarrëse, sekretarja e
përgjithshme dhe anëtarja e
bordit. Pas prezantimit tonë dhe
të palës tjetër, trajtuam
bilateralisht çështjet e biznesit
tonë, pengesat dhe sfidat,
bashkëpunimi dhe investimet së
bashku. Dy orët kaluan shpejt dhe
ndarja u bë me kushtin që për
vitin 2018 do të bëjmë një
konferencë të pergatitur dhe me
problematika panshqiptare në
fushat respektive.
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Panair në Paris-Francë
Nga Flutura Xhabija

Më data 1-4 dhjetor 2017, një
grup i SHGPAZ-së, prej 8 vetash,
sipërmarrëse të fushave të
ndryshme, u ftuan të marrin pjesë
në panairet e fundvitit në Paris.
Nuk është e lehtë të hysh në
tregun e Francës, aq më tepër në
zemrën e saj në Paris. Ekspozimet
e prezantimet ishin jashtë, në
natyrë dhe brenda në panele të
mbyllura, si në Lafayette,
Defense etj. Paraqitja jonë me
disa punime artistike tërhoqi në
fillim shqiptarët që jetonin atje,
emigrantë, por edhe të huajt që
ishin kalimtarë, por edhe vetë
prodhuesit. Megjithë borën dhe
të ftohtin e atyre 3 netëve e 4
ditëve të qëndrimit tonë, Ne
arritëm në përfundimin e ditur,
por tashmë të padiskutueshëm që
dizajnet i kemi të mrekullueshme,
ndërsa cilësia dhe utiliteti i
produkteve tona, ka vend për
përmirësime. Edhe fusha e
turizmit ishte interesante për Ne,
dhe gjenim në çdo shërbim diçka
të re, të duhur, pse jo edhe të
transferueshme.

Sa për turizmin historik
ai ishte dhe është i
njohur nga e gjithë bota,
Harkun e Triumfit,
Champs Elisee, Luvri,
Versaja, Notre Dame, Ile
de France etj, janë pjesë
e kënaqësisë së çdo
turisti/ banori një apo
më shumë ditor.
Me mëndjen e pasuruar
e me draft-plane u
kthyem në Shqipëri.
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Study-vizit në Plovdiv të Bullgarisë
Nga Flutura Xhabija

Më 7 Dhjetor 2017, vizita e kthimit
nga shoqata SHGPAZ, në
Bullgari, ishte pjesë
e study -tour të
grave bullgare
sipërmarrëse nga
Plovdivi, Stara
Zagora dhe
Asenovgradit dhe
Kazanlukut, realizuar në
Shqipëri në qytetet
Pogradec, Fier, Vlorë dhe
Tiranë.
Mbërritëm shumë vonë në
Plovdiv, sepse u ndalëm në dy tre
vende, por miket tona bullgare të
shoqatës ftuese, të palodhura dhe

stafi shumë profesionist dhe
jashtëzakonisht i sjellshëm të
hotelit të
percaktuar.
Të
nesërmen u
zgjuam herët
sepse
kryetarja e
Plovdivit,
qyteti i dytë pas
bashkisë së
Sofjes, kishte
axhendë të ngjeshur dhe program
të kalkuluar perpikmërisht. Takim
special dhe i pari i ketij lloji për Ne
dhe për shoqatën bullgare me
numrin një të këtij qyteti ishte

Shkëmbim eksperience me Bashkinë e
Asenovgradit, Bullgari
Nga Flutura Xhabija

i mirëorganizuar me protokoll
dhe media që ndiqte gjithë
diskutimet, propozimet tona dhe
bullgare, roli i pushtetit lokal për
gratë sipërmarrëse dhe
perspektivat e këtij bashkëpunimi
në të ardhmen. Kryetarja na
dhuroi logon e bashkisë, që
perfaqësonte kështjellën
mesjetare dhe amfiteatrin thrak
të historisë antike.

Më datë 8 dhjetor 2017, u realizua
takimi me nënkryetarin e
bashkisë së Asenovragit z.Emil
Karaivanov, i cili pranoi kërkesën
tonë që të bëjmë një binjakëzim
me qytetin e Pogradecit. Qyteti
Aseonvgrad është ndër më të
vjetrit qytete dhe vizitohet mjaft
nga turistët vendas dhe të huaj.
Gratë sipërmarrëse të këtij qyteti
janë kryesisht në fushën e
artizanantit dhe konfeksioneve.

htetjes materialeve), programi
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Financimi i SME-ve nga sektori
bankar gjatë 2017
Kreditimi i bankave për SME-të
është i një rëndësie të veçantë,
sepse ai i jep mundësi këtyre
bizneseve të sigurojnë kapitalin
financiar të nevojshëm për t’u
rritur dhe për të qenë konkurrent
në treg. Prandaj gjerësisht është
pranuar se aksesi në financë është
një dimension i rëndësishëm i
zhvillimit të SME-ve. Një nga
problematikat kryesore të SMEve në Shqipëri, të identifikuar
edhe nga disa institucione
ndërkombëtare, është aksesi në
financë dhe krijimi i një
marrëdhënie më të fortë
bashkëpunuese me bankat. Për
pasojë, ky dimension përbën
edhe një nga fushat/ elementët
ku përqendrohet edhe një nga
rekomandimet kryesore, i cili
thekson rëndësinë e përmirësimit
të aksesit në financë të SME-ve
nëpërmjet politikave dhe nismave
shtetërore. Në fund të vitit që
lamë pas, kreditë për SME-të
ishin rreth 42% e portofolit të
kredive që bankat kanë financuar
bizneset, me rritje me 2 pikë
përqindje nga një vit më parë, ose
rreth 10 pikë përqindje në dy vitet
e fundit. Në raport me prodhimin
e brendshëm bruto kjo kredi
përfaqëson 8.7%, nivel ky shumë
më i ulët se sa kontributi prej 66%
(INSTAT 2016), që SME-të japin
në aktivitetin ekonomik në vend.
Edhe pse financimi i SME-ve nga
bankat ka ardhur në përmirësim
në vitet e fundit, ai mbetet në
nivele modeste, duke nënvizuar
rëndësinë e politikave më pro

aktive të autoriteteve
shtetërore në
mbështetjen dhe
rritjen e aksesit në
financë të SME-ve.
Financimi i banka-ve
për SME-të është
rreth 45% në monedhën vendase
në lekë, kurse pjesa tjetër në
valutë- kryesisht në euro. Rritja
vjetore e këtij portofoli gjatë vitit
2017 ishte mesatarisht 33% duke
mbështetur zhvendosjen e
portofolit drejt monedhës
vendase. Kjo është një
karakteristikë që ka karakterizuar
zhvillimet e viteve të fundit, ashtu
sikurse edhe për kredinë totale të
bizneseve. Kështu 2 vjet më parë,
kreditimi në lekë përfaqësonte
vetëm 30% të totalit të kredisë së
SME-ve, duke shfaqur një rritje të
dukshme të kredisë në lekë të
këtij segmenti. Normat e ulëta të
interesit të ofruar nga bankat
gjatë kësaj periudhe, së bashku
me natyrën e aktivitetit ekonomik
të SME-ve që veprojnë kryesisht
në monedhën vendase janë
arsyet kryesore që kanë
mbështetur këtë zhvendosje.
Aktualisht diferenca e normave të
interesit të kredisë në lekë
mesatarisht me atë në euro është
në nivelet minimale historike,
duke favorizuar këtë zhvendosje,
si dhe duke dekurajuar marrjen
përsipër të rrezikut të kursit të
këmbimit në shlyerjen e kredisë.
SME-të ndryshe nga bizneset e
mëdha që veprojnë në treg e kanë
më të vështirë të mbrohen
natyralisht nga ndryshimet e

kursit të këmbimit, dhe si e tillë
ato mbartin një rrezik më të lartë
nga lëvizjet e kursit të këmbimit.
Në këtë drejtim mund të kenë
ndikuar edhe masat rregullative
të marra prej kohësh nga banka
qendrore, ku banka
“penalizohen” për huamarrësit që
nuk janë të mbrojtura natyralisht.
Portofoli i kredisë se SME-ve
përbehet kryesisht nga kreditë
me maturitet afatgjatë, të cilat
zënë 56% të totalit të kredisë për
SME. Në fund të vitit 2017, kredia
afatmesme përbën 16% të
kredisë dhe pjesa tjetër është
kredi afatshkurtër. Karakteristikë
e dy viteve të fundit ka qenë
zhvendosja nga kredia
afatmesme drejt asaj afatgjatë.
Ndërkohë që pesha e kredisë
afatshkurtër ka mbetur pothuajse
e pandryshuar, rreth nivelit të
28%. Pavarësisht kësaj
zhvendosje, duke marrë parasysh
se e gjithë kredia e dhënë nga
bankat janë me norma interesi të
indeksuara/ të luhatshme, ato çdo
vit përshtaten me normat e
tregut, duke ekspozuar bizneset
ndaj ndryshimit të kostos të
shërbimit të kredisë dhe si të tilla
kredia afatgjatë nuk ofron
mbrojtje për biznesin SME.
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Ekonomia në 2017 dhe pritshmëritë
për 2018
nga Violeta Shqalsi

Viti 2017 nuk ka qënë i lehtë për
ekonominë shqiptare, sepse
akoma vazhdon të jetë një
ekonomi e brishtë, e cila
ndikohet nga shumë faktorë. E
para janë faktorët e jashtëm, siç
janë efektet e krizës globale, që
edhe pse vendet e
zhvilluara duket se e kanë
hedhur pas krahëve, ne akoma e
ndjejmë. Por krahas efekteve të
jashtme, edhe ato të brendshmet
nuk kanë qënë me efekt më të
vogël, per të mos thënë më të
“rënda”. Kështu ndikuesit
kryesorë në ekonominë reale
shqiptare janë sektori privat dhe
ai publik. Ndikimi i sektorit publik
është nëpërmjet politikave
ekonomike, si dhe nëpërmjet
buxhetit të shtetit. Mund të
themi me bindje se viti buxhetor
2017 nuk nisi lehtë, pasi që në
fillim qeverisë iu desh të
ndërhynte në buxhet. Më
pas mbyllja e marrëveshjes me
FMN, ishte një ndërmarrje e
rëndësishmë, pasi ky vit përkoi
edhe me zgjedhjet e
përgjithshme. Gjithashtu situata
politike në muajt e parë të vitit
ishte mjaft e ashpër, situatë e cila
bëri që në mes të vitit të kishte
ndryshime në qeveri dhe se
periudha zgjedhore stepi mjaft
proceduara apo ndërhyrje që
mund të ndikonin në zhvillimin e
disa sektorëve. Por efekti
zgjedhje u ndje krahas sektorit
publik edhe te sektori
privat. Kështu biznesi
‘stopoi” thuajse investimet,
ndërkohë që përjetonte

pasigurinë në politikat fiskale,
pasi qeveria e re që mund të dilte
pas zgjedhjeve, mund t’i
ndryshonte ato.
Kjo stepje u pa dhe tek
investitorët e huaj, tek të cilët në
jo pak raste, kanë ndikuar
tensionet politike dhe
mosrespektimi në
zbatueshmërinë e ligjit. Por
ndërkohë për të bërë një
vlerësim më real të ekonomisë
shqiptare për vitin 2017 duhet të
bazohemi në disa faktorë apo
indikatorë matës.
Tashmë që 2017 u mbyll shifrat
të paktën janë ato që flasin më
tepër. Kështu referuar
shtyllave kryesore
makroekonomike, mund të
themi se kemi një bilanc
mjaftueshëm pozitiv, kjo dhe
përtej projeksioneve të fillimit të
këtij viti. Kështu norma e
papunësisë, vlerësohet të ketë
zbritur në 13.6% gjatë tremujorit
të tretë të vitit. Ky është niveli
më i ulët në 5 vite.
Projeksionet e fillim vitit
ndërkohë, flisnin për një normë
papunësie në 15.2%, të paktën
sipas raportit të Komisionit
Europian.
Sa i përket rritjes ekonomike,
ndërkohë, shifrat më të fundit,
ato të 9 mujorit flasin për një
rritje ekonomike prej 3.55%, pra
më e ulët se pritshmëritë. Të
gjithë indikatorët e tjerë
sinjalizojnë gjithashtu një rritje
pranë 4% këtë vit. Kjo shifër

është bindshëm mbi ato të fillim
vitit, e madje edhe mbi ato të
vetë qeverisë shqiptare që në
fillim të 2017-ës flisnin për 3.7%
rritje. Banka Botërore, Komisioni
Europian dhe Fondi Monetar
Ndërkombëtar ndërkohë flisnin
për 3.5% rritje ekonomike gjatë
2017-ës. Edhe për rritjen
ekonomike, realiteti duket se i ka
tejkaluar ndjeshëm projeksionet.
Një ndër elementët më të
rëndësishëm të ekonomisë së një
vendi është edhe inflacioni.
Aktualisht, të dhënat më të fundit
flasin për një normë pranë 1.9%,
nga 3% që është objektivi i
Bankës së Shqipërisë.
Projeksionet e fillim vitit
ndërkohë flsinin për një normë
pranë 2.3% këtë vit.
Le të shpresojmë që ritmet e
rritjes së ekonomisë shqiptare për
vitin 2018 do të jenë më të mira
se ato të vitit 2017.
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E ardhmja është digitale

Më datë 12 dhjetor 2017 nga
Microsoft u organizua në Tiranë
forumi me CEO-t e kompanive,
“The future is digital”.
Forumi u hap me një mesazh nga
CEO i përgjithshëm i Microsoft në
vitin 2014, i cili thotë se bota duhet
të përgatitet për një të ardhme
digitale, në shërbim të individit, që
të na sjellë vlerë mbrapsh në
kompani. Pra i gjithë misioni është
të transformoj kulturën e
punonjësve të kompanisë, të
rifreskoj njohuritë e stafit drejt
atyre që sjellin vlerë për klientin.

Takim me shoqatën e grave
sipërmarrëse Toronto
Më 13 dhjetor 2017 u realizua një
takim midis presidentes së
SHGPAZ znj.Flutura Xhabija dhe
presidents së shoqatës së grave
sipërmarrëse në Toronto, Kanada
znj.Remka Uruglica. Zonja Remke
shihet shpesh në Shqipëri, jo për
turizëm, as për pushime të gjata,
por për të bashkëpunuar me grupet
e grave të Shqipërisë dhe për të
ndihmuar gratë e diasporës, gratë
e tjera panshqiptare dhe gjetje të
të rrugëve më të shpejta për këtë
kooperim.

7
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Gruaja sipërmarrëse në Televizion
FAKTE

26.8%
Biznese aktive të drejtuara/pronare
gra, për vitin 2016 në Shqipëri
rezultojnë 26.8% me një rënie me
4.5 pikë % në krahasim me vitin
2015 ku përbënin 31.3%. (INSTAT 2017)

3.2%
Rritja e kredisë për vitin 2016
rezulton me një rritje modeste me
vetëm 3.2% krahasuar me një vit
më pare. (Banka e Shqipërisë, 2017)

Më datë 26 dhjetor 2017 ishte
intervista e fundit për vitin 2017,
në TV SCAN në emisionin
mirëmëngjes, ku presidentja
e SHGPAZ, znj.Flutura
Xhabija prezanton që
fuqizimi ekonomik i grave
garanton edhe forcimin e të
drejtave të tyre.
Intervistën e plotë mund ta gjeni ne
https://youtu.be/5dOkyTPbPf0.

Bashkëpunim me
sipërmarrëset e
qytetit Stara
Zagera, Bullgari
Nga Flutura Xhabija

Në qytetin Stara Zagora, 30
minuta nga Povdivi,
përfaqësueset e SHGPAZ gjetën
një ngrohtësi të
jashtëzakonshme nga gratë
sipërmarrese, nga Klubi i grave
të këtij qyteti dhe u mbajt një
tavolinë e rrumbullakët, ku na
përshëndeti dhe drejtoi takimin,
anëtarja e qeverisë, zv. ministria
e punës dhe politikave sociale
Dr.Sultanka Petrova. Qyteti i
fundit ishte Kazanluk, me
muzeun e tij historik, thesaret e
lugines së Mbretërve Thrakë.
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Gruaja dhe shëndeti
Sëmundjet e veshkave dhe bimët medicinale
Materiale të përpunuara nga

Arlinda Demeti

Veshkat luajnë një rol të
rëndësishëm në funksionet e
trupit të njeriut, jo vetëm duke
filtruar gjakun dhe duke larguar
produktet e mbetura, por
gjithashtu edhe duke balancuar
nivelet e elektroliteve në gjak,
duke kontrolluar presionin e
gjakut dhe duke stimuluar
prodhimin e qelizave të kuqe të
gjakut. Veshkat janë vendosur në
abdomen përballë shpinës, një në
secilën anë të shpinës. Veshkat
kanë aftësinë të monitorojnë
sasinë e lëngjeve të trupit,
përqendrimet e elektroliteve si
natriumi dhe kaliumi dhe
balancën midis acideve dhe
bazave. Ato filtrojnë mbeturinat e
metabolizmit të trupit të njeriut,
si urenë nga proteinat. Kur gjaku
shkon në veshka sensorët brenda
veshkave vendosin se sa shumë
ujë të nxjerrin në trajtën e urinës
krahas me përqendrimin e
elektroliteve.
Numri i të sëmurëve nga veshkat
është rritur dukshëm gjatë dhjetë
viteve të fundit. Të gjitha
grupmoshat mund të preken nga
sëmundjet e veshkave, por më së
shumti preken personat midis
moshës 65 dhe 74 vjeç dhe më
shpesh meshkujt sesa femrat.
Përsa i përket infeksioneve
urinare më shpesh preken femrat.
Shkaqet janë anatomia e femrës,
aktiviteti seksual, vendosja e
diafragmave për parandalimin e
shtatzënisë si dhe menopauza.

Simptomat: Nëse urinoni
më shpesh se zakonisht,
urina ka ngjyrë më të errët
dhe ka aromë të
pakëndshme, menjëherë
shkoni te mjeku.
Shkaqet: Tensioni i lartë i gjakut,
ngritja e nivelit të kolesterolit,
diabeti dhe gurët në veshka
munden me kalimin e kohës të
shkaktojnë dëmtimin e veshkave.
Sëmundjet kronike të veshkave
po bëhen çdo ditë e më shumë
një problem i shëndetit publik në
mbarë botën. Sëmundjet kronike
të veshkës fillojnë në mënyrë të
heshtur, shenjat dhe simptomat e
saj janë jo specifike të tilla si:
dobësi trupore, lodhje, ulje të
oreksit, çrregullime të urinimit,
ënjtje të syve në mëngjes, ënjtje
të këmbëve etj. Sa më shpejt të
diagnostikohen sëmundjet e
veshkave, aq më shpejt dhe mirë
ndikoni në ruajtjen e funksionit të
veshkës. Duhet të diagnostikohen
dhe të trajtohen në kohë
infeksionet urinare që mos të
çojnë në sëmundje kronike të
veshkave.
Trajtimi i infeksioneve urinare
bëhet me antibiotikë sipas llojit të
mikroorganizmit të përcaktuar në
analizë. Trajtimi i gurëve në
veshka ndryshon në varësi të
përbërjes së gurit, madhësisë dhe
vendosjes së tij në traktin urinar.

Parandalimi: Mënyra e
ushqyerjes dhe stili i jetesës,
luajnë një rol në shfaqjen dhe
ecurinë e sëmundjeve të
veshkave.
Rekomandohet jetë e
shëndetshme me aktivitet fizik,
konsumimi i ujit, të mos
konsumohet alkool, duhan, peshë
fizike e kontrolluar, si edhe të
ndiqen udhëzimet për marrjen e
medikamenteve që dëmtojnë
veshkën.
Kurimi me bimë medicinale: Për
infeksionin urinal rekomandohet
përdorimi i çajit me përzierje fieri
guri, boronica dhe fruti i murrizit,
të cilat ndikojnë në pastrimin e
veshkave. Duhet pasur kujdes që
trajtimi të vazhdojë deri në fund e
të kryhet një tjetër kontroll për të
verifikuar nëse bakteret janë
zhdukur. Personat e sëmurë
duhet të shpëlahen mirë me një
çaj bimor pasi ka aftësinë që t’i
vrasë bakteret si dhe të tregohet
një kujdes i veçantë për higjienën
personale. Përdorimi i dëllinjës së
kuqe, basanit dhe shpëlarja me
livando mund ta neutralizojë këtë
patologji.
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Në datë 6 dhjetor
2017, disa
përfaqësues të
Forumi Kombëtar i
Biznesit (NBF) u
takuan me
Drejtoren e
Politikave të
agrobiznesit
pranë
Ministrisë së
Bujqësisë
znj.Laura
Grezda, për t’i
prezantuar
gjetjet e
studimit për
nxitjen e

prodhimeve agrobujqësore, të
realizuar nga ekspertë të NBF.
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