
 Numër 95       
7062  

 
 

 

 
 

 

Buletin 
Informativ  

Dhjetor 2019 
 

   

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

Asambleja Europiane e SME-ve, 
në vitin e saj të 13-të, u mbajt më 
25-27 Nëntor në Helsinki nën 
drejtimin e presidencës finlande-
ze. Në këtë forum të nivelit të lartë 
morën pjesë pjesëmarrës nga e 
gjithë bota për të diskutuar dhe 
inovuar brenda sferave të ndërma-
rrësisë dhe politikave, gjithashtu 
mori pjesë edhe një delegacion i 
SHGPAZ i udhëhequr nga presi-
dentja znj.Flutura Xhabija. Edhe 
këtë vit në qendër ishte sipërma-
rrja dhe në se-
sionet e ndry-
shme u disku-
tuan disa pro-
bleme kryeso-
re si:  
- Nevoja për të 
ndryshuar bin-
djet tona rreth 
sipërmarrjes 
dhe nevojën 
themelore për 

t'u përqëndruar në përshkallëzi-
min dhe ndalimin e modeleve tip, 
klishe nga ligjërimi publik në më-
nyrë që të sigurohet angazhimi i 
politikave përkatëse. Kryetari dhe 
Themeluesi i “Mind the Bridge”, z. 
Alberto Onetti, vazhdoi me fjali-
min e tij se si t'i nxisim NVM-të të 
inovojnë dhe nevojën për t'i ekspo-
zuar ato ndaj inovacionit dhe par-
tneriteteve ndërkufitare.  
- U propozua që politika e NVM-ve 
të jetë më horizontale dhe ndër-

sektoriale në më-
nyrë që NVM-të 
të njihen më fu-
qishëm në sek-
torë të ndryshëm.  
- Rritja e qëndrue-
shme e NVM-ve, 
ku pjesëmarrësit 
ndanë mendimet 
dhe idetë e tyre se 
si të ndërtojnë 
dhe...    F.5 

Seminar në Shkodër “Programet 
e BE-së/Kombëtare për standar-
det dhe grante për gratë sipër-
marrëse” 

 Më datë 13 dhjetor 2019, në Hotel 
“Rozafa” në Shkodër u mbajt 
Seminari me Gratë...          F.5 

Workshop me SHGPAZ Shkodër 
Më 14 dhjetor 2019 u organizua në 
Hotel “Rozafa” në Shkodër workshop 
me gratë sipërmarrëse përfaqësuese

    F.4 

Asambleja Europiane e SME-ve 
Nga Flutura Xhabja 

 

 
by [Article Author] 
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Publikimi i Bankës Botërore (BB) 
“Vrojtimi i Bizneseve”1, i cili është 
kryer nëpërmjet intervistimit të 
drejtpërdrejtë të pronarëve ose 
menaxherve të 377 bizneseve në 
Shqipëri, gjatë gjashtëmujorit të 
parë të 2019, ofron tregues mbi 
burimin e financimit të bizneseve 
dhe mbi karakteristikat e 
transaksioneve financiare që ajo 
bën. “Vrojtimi i Bizneseve”, ka një 
shtrirje të gjerë gjeografike në 
Shqipëri dhe mbulon bizneset e 
vogla, të mesme edhe të mëdha. 
Madhësia e firmës përcaktohet 
nga numri i të punësuarave dhe 
më konkretisht: 5-19 të punësuar 
(biznes i vogël), 20-99 (biznes i 
mesëm) dhe mbi 100 biznese i 
madh. Ky vrojtim zhvillohet vetëm 
për bizneset private që kanë mbi 5 
të punësuar, të cilat janë të 
formalizuar dhe në sektorët 
jobujqësor. Analizën e plotë të 
rezultateve të vrojtimit e gjeni ne 
linkun e mëposhtëm2. 
Tregjet financiare të mirë 
zhvilluara ofrojnë shërbime 
pagesash, mobilizojnë kursimet 
dhe lehtësojnë përfitimin e 
fondeve për blerjen e aseteve fikse 
si dhe për të mbuluar nevojat për 
likuiditet. Tregje financiare 
efeciente reduktojnë financimin 
nga fondet e vet bizneseve apo 
nga burime joformale duke iu 
mundësuar firmave me kredi-
bilitet të lartë të kenë mundësi 
financimi nga grup investitorësh 
apo huadhënësish.   
Sipas studimit të BB blerja e 
mallrave për investim mund të 
financohen nga burimet e 
brendshme (vet biznesit), nga 

bankat, nga 
nënkontra-

ktorët firmat 
e tjera partnere dhe nga burime të 
tjera që përfshin jobankat dhe 
lidhjet ndërpersonale. Në analizën 
e këtij treguesi, BB thekson se 
mbështetja kryesore e 
investimeve me fondet e veta 
mund te tregoj ineficencë të 
ndërmjetësve financiarë. Ky 
konkluzion duhet interpretuar me 
kujdes, në një këndvështrim më të 
gjerë për aq kohë sa ajo lidhet 
ngushtësisht me problemet 
strukturore që ka ekonomia 
shqiptare, sikurse janë niveli i lartë 
i ekonomisë informale; dobësia 
institucionale etj.  
Duke u bazuar ne të dhënat në 
kohë për treguesit që tregojnë për 

përdorimin e shërbimeve 
financiare kemi sjellë grafikun. Ky 
grafik pasqyron  dy tregues për 
përdorimin e shërbimeve 
financiare nga bizneset, që lidhen 
njëra me llogaritë e kursimit dhe 
me kredinë që bizneset mund të 
kenë pranë bankave. Treguesi i 
parë, i cili shprehet si % e 
bizneseve që kanë një llogari 
kursimi tregon përdorimin e 
shërbimeve financiare të lidhura 
me mobilizimin e kursimeve, e cila 
i ndihmon firmat të menaxhojnë 
likuiditetin dhe të bëjnë pagesat. 
Ndërsa treguesi i dytë tregon mbi 
përdorimin e shërbimeve 
financiare nga ana e financimit/ 

kreditimit. Disponueshmëria e 
marrjes së kredisë mundëson 
financimin e projekteve, të cilat në 
të kundërtën do të ishin të 
kushtëzuar nga mundësitë e pakta 
të bizneseve për të gjetur fonde. 
Ecuria në kohë e këtyre treguesve 
tregon se bizneset pavarësisht 
madhësisë përdorin më shumë 
bankat për vendosjen e 
depozitave/ likuiditeteve se sa për 
të marrë kredi. Sipas madhësisë 
vihet re se bizneset e mesme dhe 
të mëdha përdorin më shumë 
këtë shërbim të bankave. Në kohë 
kjo tendencë ka qenë e 
qëndrueshme. Ndërsa tek kredia 
vihet re se është rritur numri i 
bizneseve të vogla që marrin 
kredi pranë bankave, por gjithsesi 
ai mbetet më pak së në vitin 2008. 

Për biznesin e mesëm, vihet re se 
përmirësimi në vitin 2019 është 
shumë i ndjeshëm duke tejkaluar 
edhe nivelin e parakrizës 
financiare. Ndërsa për biznesin e 
madh vihet re që numri i atyre që 
kanë marrë kredi është ulur 
krahasuar me 2013, duke qëndruar 
lehtësisht më e lartë se niveli i 
periudhës së parakrizës. 

 

1.Artikulli bazohet në publikimin me të 
njëjtin titull të Bankës Botërore, nëntor 
2019. Për më shumë 
2.https://wwwenterprisesurveys.org/conte
nt/dam/enterprisesurveys/documents/cou
ntry-profiles/Albania-2019.pdf 

. 

Aksesi në financë i SME-ve në Shqipëri 
Nga Erjona Rebi, PhD 

 

 

Grafiku. Përqindja e bizneseve qe kane një llogari kursi apo kredi pranë bankave 
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Në datat 20-22 nëntor 2019, 
SHGPAZ ishte e ftuar në 
MEDAWEEK BARCELONA 2019, 
në cilësinë e anëtarit të AFAEMME 
- Federata e Shoqatave të Grave 
në Biznes të Rajonit të Mesdheut. 
Për herë të 13-të, MedaWeek 
Barcelona u mbajt në Casa Llotja 
de Mar, Barcelonë Spanjë, me 
temën kryesore: Java e Liderëve 
Ekonomik të 
Mesdheut, duke prekur 
shumë fusha kryesore 
tematike dhe sektoriale 
të ekonomisë dhe sho-
qërisë, duke sjellë shu-
më tema në tryezë dhe 
duke shërbyer si plat-
formë sipërmarrëse-
ekonomike për të gjithë 
botën. Në edicionin e 
këtij viti u përfshinë tre 
objektiva kryesore si 
thelb i këtij tubimi të 
rëndësishëm: 

- Theksimi i rëndësisë së rolit të 
kontinentit afrikan për Mesdheun; 

- Propozimi i sistemeve alternative 
për Sistemin Bankar Perëndimor 
për vendet e rajonit "MEDA"; 

- Rregullimi i nevojave të zhvillimit 
të qëndrueshëm të zonës 
mesdhetare me SDG-të e 
Kombeve të Bashkuara. 

Në këtë kuadër, gjithashtu 
BARCELONA EBSOMED Acade-
my 2019 dhe Forumi i Grave 
Sipërmarrëse të Mesdheut u mbajt 
në datat 21-22 nëntor, ku u 
mblodhën  ekspertë, organizata 
punëdhënësish, dhomat e tregtisë 
dhe industrisë, rrjetet e sipërma-
rrësve, shoqatat, OJQ-të, vendim-
marrësit, institucionet publike dhe 

private që 
punojnë për 
çështje të 

biznesit të cilat krijuan ma-
rrëdhënie të rëndësishme dhe të 
qëndrueshme midis organizatave 
të bizneseve të përfshira në vepri-
me, shkëmbimin e përvojave dhe 
praktikave në ndërkombëtarizi-
min dhe hapjen e rrugëve të reja 
për dialog dhe bashkëpunim. 

Dita e parë e Akademisë së 

Trajnimit me temë "Mbështetja 
dhe përmirësimi i aftësive të 
Organizatave të Biznesit dhe 
promovimi i rrjetëzimit të tyre", u 
organizua nga Barcelona ASCAME 
si pjesë e projektit EBSOMED. 
Tryeza e rrumbullakët "Të flasim 
për Barazinë Gjinore" AFAEMME 
BUSINESSMED - Unioni i 
Konfederatave Mesdhetare të 
Ndërmarrjeve ANIMA Investment 
BARCELONA EBSOMED 
Academy 2019, e organizuar nga 
ASCAME BSO Academy 
Management, mblodhi së bashku 
përfaqësues të organizatave 
mesdhetare të grave në biznes për 
të shkëmbyer praktikat më të 
mira, përvojat dhe mundësitë e 
ardhshme për të promovuar 

sipërmarrjen, digjitalizimin, aftë-
sitë e reja digjitale dhe aksesin në 
fonde për anëtarët e tyre me 
qëllim mbështetjen dhe përmirë-
simin e cilësisë së Organizatave të 
Biznesit & Promovimit të Rrjetë-
zimit ndërmjet tyre. 

Znj. Ana Zacharian, përfaqësoi 
SHGPAZ si folëse në panelin – 
Ndarja e përvojave më të mira 
lidhur me atë se si digjitalizimi po 
ndikon në jetën, bizne-set, 

shoqëritë dhe ma-
rrëdhëniet midis grave 
sipërmarrëse të rajonit 
dhe më gjerë. Duke 
promovuar mundësi 
biznesi dhe trajnimi, 
kjo ngjarje kontribuoi: 

• Në aksesin e grave në 
pozicione vendimma-
rrëse në ekonomi, duke 
rritur njohuritë dhe 
aftësitë e tyre mena-
xhuese dhe të biznesit. 

• Krijimin e sinergjive 
dhe zhvillimin i një bashkëpunimi 
të frytshëm midis BE-së dhe 
rajonit të Mesdheut të Jugut 

• Përmirësimin e kompetencave 
dhe cilësisë së organizatave të 
grave në biznes  duke shkëmbyer 
praktika të mira dhe histori 
suksesi që lidhen me 
bashkëpunimin evropian dhe atë 
të mesdheut. 

• Ndërtimin e një rrjeti të madh, 
të fortë dhe të efektshëm të 
organizatave të biznesit midis 
rajonit të Euro-Mesdheut dhe 
maksimizimi i shkëmbimeve në 
biznes. 

Forumi i Grave Sipërmarrëse të Mesdheut 
Nga Ana Zacharian 

 

 
by [Article Author] 
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Presidentja e parë femër e Sllova-
kisë, Zuzana Çaputova, avokate 
dhe aktiviste e mjedisit, u betua, 
duke deklaruar se do të 
ndëshkonte dhe do të rivendoste 
drejtësinë në një vend të prekur 
kryesisht nga korrupsioni politik 
në shkallë të gjerë. "Unë of-roj 
ekspertizën, emocionin dhe ak-
tivizmin tim. Unë ofroj mendjen ti-
me, zemrën dhe duart e mia", tha 
ajo në ceremoninë e betimit. "Unë 
dua të jem zëri i atyre që nuk dë-
gjohen". Çaputova, një avokate e 
porsaardhur në politikë, tani është 
personi më i ri që shërben si Presi-
dent i Sllovakisë. Ajo nganjëherë 
quhet "Erin Brokovich1 e Sllovaki-
së" për luftën e saj me dekada për 
të mbyllur një landfill  toksik në 
vendlindjen e saj duke fituar edhe 
çmimin e Mjedisit Goldman 2016. 
Në një vend konservator Katolik 
Romak, Çaputova, një nënë e di-
vorcuar me dy fëmijë, mbështet të 
drejtat e LGBT dhe qasjen në 
kujdesin shëndetësor riprodhues. 
"Sipas kushtetutës, njerëzit janë të 
lirë dhe të barabartë në dinjitet 
dhe në të drejta, domethënë as-
kush nuk është aq i parëndësishëm 
sa të komprometohen të drejtat e 
tyre, e askush nuk është i fuqishëm 
mbi ligjin", tha ajo në fjalimin e saj 
inaugurues. 
Edhe pse roli presidencial në Sllo-
vaki është kryesisht ceremonial 
dhe Kryeministri mbikqyr shumi-
cën e punëve të vendit, Çaputova 
ka fuqi bllokuese, është  kryeko-
mandant i forcave të armatosura 
dhe mund të emërojë gjyqtarë të 
lartë. Çaputova merr presidencën 
pas vrasjes së gazetarit Ján Kuciak, 

27 vjeç, dhe të fejua-
rës së tij, Martina 

Kushnirova, të cilët u gjetën të vra-
rë në shtëpinë e tyre, vitin e kaluar. 
Kuciak zbuloi histori të evazionit 
fiskal për faqen e internetit të laj-
meve Aktuality.sk, ku pjesa e tij e 
fundit u botua në 9 shkurt 2018. Ai 
kryesisht raportoi për raste mash-
trimesh që përfshinin biznesmenë 
me lidhje politike, duke përfshirë 
drejtuesit e partive qeverisëse në 
atë kohë. 
Skandali çoi në dorëheqjen e krye-
ministrit Robert Fico vitin e kaluar.  
Dhe vrasja e Kuciak çoi në një zhur-
më masive në Sllovaki, ku dhjetëra 
mijëra njerëz dolën në rrugë për të 

protestuar kundër korrupsionit të 
qeverisë. 
Çaputova bëri fushatë në një plat-
formë antikorrupsion dhe u zgjodh 
nënkryetare e Sllovakisë Progresi-
ve, një parti liberale e themeluar 
vetëm dy vjet më parë, e cila më 
parë nuk kishte asnjë vend në 
parlament, duke e bërë fitoren e 
saj pas një votimi të dytë balotazhi 
nga më të jashtëzakonshmit. 
Zgjedhja e saj ishte në kontrast me 
zhvendosjen evropiane drejt parti-
ve populiste dhe nacionaliste. 
"Unë shoh një thirrje të fortë për 
ndryshime në këto zgjedhje pas 
ngjarjeve tragjike të pranverës së 
kaluar dhe një reagim shumë të 
fortë të publikut", tha Çaputova 
pas fitores së saj në votimet presi-

denciale në mars, duke iu referuar 
vrasjes së Kuciak. "Ne jemi në një 
udhëkryq midis humbjes dhe për-
tëritjes së besimit publik, gjitha-
shtu në drejtim të orientimit të 
politikës së jashtme të Sllovakisë." 
Në fjalën e saj ceremoniale, Çapu-
tova,  sugjeroi që zyrtarët që nuk 
arritën të luftojnë korrupsionin du-
het të hiqen nga postet e tyre. Ajo 
u zotua të bëjë sistemin e drejtë-
sisë më të barabartë për të gjithë. 
Presidenca e saj mund të përfaqë-
sojë një pikë kthese për Sllovakinë, 
e cila u rendit në vendin e 83 nga 
149 vendet në Raportin Global 
Gender Gap 2018, duke u rreshtuar 
veçanërisht dobët pjesëma-rrja e 
grave në politikë. 
1Erin Brokovich, është një aktiviste mjedisore 

amerikane që fitoi kundra kompanisë Pacific Gasa 
and Electric Company, pa qene asnjëherë avokate.  

Workshop me SHGPAZ 
Shkodër Nga Tefta Demeti 
...të SHGPAZ Shkodër për forcimin e 
kapaciteteve, për përmirësimin e net-
workut, kërkimit të informacionit dhe 
advokacisë. Gjithashtu u prezantuan 
website se ku mund të gjendet infor-
macioni i nevojshëm për programet e 
BE-së dhe kombëtare për mbështe-
tjen me grante. Më tej u prezantuan 
se cilat janë mangësitë në shkrimet e 
projekteve për përfitimet e granteve 

nga BE dhe donatorë të tjerë. 

Presidentja e parë femër në Sllovaki 
Nga Flutura Xhabija 
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 Më datë 13 dhjetor 2019, në Hotel 
“Rozafa” në Shkodër u mbajt 
Seminari me Gratë Sipërmarrëse  
“Programet e BE-së/ Kombëtare 
për standardet dhe grante për 
gratë sipërmarrëse”  si dhe 
“Sfidat e biznesit dhe institu-
cioneve publike në procesin e 
integrimit në BE”. 
Ky takim u organizua nga 
Shoqata Kombëtare e Gruas 
Profesioniste, Afariste & Zejtare 
(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. 
Gjatë këtij seminari u prezantuan 
sfidat që paraqiten para biznesit 
për përmbushjen e standarteve të  
BE-së dhe ato kombëtare në çdo  

 

 

aktivitet prodhues apo të shërbi-
meve. Gjatë këtij seminari nga 
përfaqësuesi i Drejtorisë së Për-
gjithshme të Standarteve u pre-
zantuan përfitimet e biznesit nga 
zbatimi i standardeve të BE-së dhe 
ato kombëtare dhe u përqendrua   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

kryesisht në standardet 
në fushën e ndërtimit 
ku duhet të zbatohen 
standardet ndërkom-
bëtare ISO. Ndër këto 

standarde ISO mbi 1,100 stan-
darde i referohen ndërtesave dhe 
ndërtimeve si: në strukturë, në 
mure, në materiale dhe produkte 
të ndërtimit, në sistemet 
ngrohje, ftohje dhe ndriçim, në 
sigurinë nga zjarri, në shkallë dhe 
ashensor, në beton dhe çimento, 
lëndë drusore etj. Më tej u 
prezantuan edhe standardet në 
fushën ushqimore. 
Tema hapi debate dhe interesimi 
ishte i madh për njohjen dhe 
zbatimin e standardeve nga 
bizneset. Standardet kombëtare 

dhe të EU për të gjitha llojet e 
produkteve dhe teknologjive 
mund të gjenden në web e 
Drejtorisë së Përgjithsme të 
Standardeve www.dps.gov.al 
 
 

Agjencia për Zhvillim Bujqësor 
dhe Rural dhe Autoriteti 
Menaxhues në Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
njoftojnë shtyrjen e afatit të 
aplikimit për thirrjen e dytë deri 
në 15 janar 2020 në kuadër të 
Programit IPARD II, nga 
Instrumenti i Ndihmës së Para-
Anëtarësimit (IPA) për Zhvillimin 
Rural (IPARD) me qëllim zhvilli-

min e Sektorit Agro-Ushqimor. 
Thirrja është e hapur për të gjithë 
personat (fizikë dhe juridikë), 

puna dhe veprimtaria e të cilëve 
zhvillohet brenda territorit të 
Republikës së Shqipërisë, në 
fushat e prodhimit bujqësor ose të 
agro-përpunimit dhe rural. 

Seminar në Shkodër “Programet e BE-së/Kombëtare për 
standardet dhe grante për gratë sipërmarrëse” 
Nga Tefta Demeti  
 
 
 

 

 

 

 

Thirrja e dytë për fondet IPARD II 
Shtyhet afati i aplikimit deri në 15 janar 2020  

 

 

 

Për më shumë klikoni: : www.azhbr.gov.al; 

www.ipard.gov.al; http://www.bujqesia.gov.al  

 

 

http://www.dps.gov.al/
http://www.ipard.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/
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Cefta Week 2019, në një konferen-
cë përmbyllëse në 18-20 Dhjetor 
2019, në Tiranë, mblodhi ministrat 
e Ekonomisë së rajonit dhe Dho-
mat e Tregtisë ballkanike, si dhe 
sipërmarrës të ndryshëm, për të 
implementuar mirë e me efektivi-
tet këto marrëveshje, në shërbim 
të biznesit. E thënë bukur nga 
mikja e Shqipërisë, znj. Genoveva 
Ruiz Calavera, drejtore e zgjerimit 
të Ballkanit Perëndimor në komisi-
onin EU, "Çdo marrëveshje që 
nënshkruhet, do zbatuar! 
Sa i përket aktiviteteve të Javës së 
CEFTA-s, në fokus të tyre ishte 
“bashkëveprimi i politikës tregta-
re, integrimi rajonal, duke u për-
qëndruar në rëndësinë e lehtësimit 
të tregtisë në rajon dhe ndërlidhjet 
midis tregtisë, investimeve dhe 
komunitetit të biznesit”. 
Rëndësia e bashkëpunimit mes 
vendeve anëtare të CEFTA-s, në 
funksion të zhvillimit ekonomik 
të rajonit. Gjatë kryesimit të 
CEFTA-s, Shqipëria ka bërë për-
pjekje të vazhdueshme për ta 
sjellë këtë bashkëpunim sa më 
afër nismave konkrete. Në këtë 
kuadër, disa nisma janë ndërma-
rrë, si: 
-zhvillimi i platformave të reja 
të bashkëpunimit nëpërmjet 
kontributit të vazhdueshëm në 
krijimin e një platforme rajonale 
për operatorët ekonomikë të 
autorizuar; 
-identifikimi i sektorëve të 
rëndësishëm për lehtësimin e 
tregtisë për produkte specifike 
dhe përgatitjes së kornizës ligjore 
në CEFTA për liberalizimin e tyre 
të plotë; 

 
 
 

 
-negocimin dhe 
finalizimin e stra-
tegjisë së mena-
xhimit të riskut; 
-negocimin e treg-
tisë në shërbime 
dhe dakortësimin 
e angazhimit të 
palëve për të liberalizuar më tej 
bashkëpunimin në këtë fushë; 
-nisma rajonale për të përmirë-
suar tregtinë elektronike dhe 
përpjekje për të siguruar lëvizjen e 
lirë dhe të drejtën e vendosjes në 
vendet e Ballkanit Perëndimor 
për personat fizik dhe juridikë. 
 
Të gjitha këto nisma kërkojnë 
përkushtim maksimal dhe profesi-
onal të institucioneve tona kër-
kojnë një qasje të drejtpërdrejtë 
dhe një ftesë për të gjithë bizneset 
e rajonit për zbatimin e rregullave 
të barabarta për bashkëpunim. 

Duhet përkushtimi i plotë dhe me 
vullnetin për të bashkëpunuar, të 
të gjitha palëve në CEFTA që të 
arrijmë objektivat e përbashkëta 
për ta bërë bashkëpunimin mes 
nesh dhe të bizneseve në rajon një 
oportunitet që do të çojë më tej 
vizionin aktual. 

Në kuadër të Kryesimit të Shqipë-
risë në CEFTA në vitin 2019, u 
mirëprit nisma për ngritjen e 
Komitetit Rajonal të Lehtësimit të 
Tregtisë, si një platformë rajonale 
dhe afatgjatë, e cila krijon kushte 
lehtësuese për një bashkëpunimin 
në rritje të sektorit publik dhe 
privat. Krijimi i këtij Komiteti, u 
mirëprit nga pjesëmarrësit, si një 
strukturë e cila do të sjellë më pra-
në institucionet politikbërëse dhe 
bizneset për një klimë më të favor-
shme për sipërmarrësit e të gjithë 
anëtarëve të CEFTA. 
Vlerësohet ndikimi pozitiv që ka 

patur CEFTA në zhvillimin 
ekonomik të vendeve të rajo-
nit, ndërsa vihet theksi në rri-
tjen e bashkëpunimit për ele-
minimin e barrierave në proce-
sin e shkëmbimeve tregtare 
pasi, vetëm një rajon pa 
barriera mund të jetë atraktiv 
për investitorët e huaj. 
Gjithashtu nga Komisioni 
Evropian u ra dakort që një 
shumë prej 8 milion euro, do t’i 

jepet sekretariatit të CEFTA-s, për 
të fuqizuar dhomat e tregtisë së 
rajonit të Ballkanit. Bosnje- 
Herzegovina do të jetë kryesuesi 
për CEFTA-n në rajon, për vitin 
2020. 
 

CEFTA WEEK 2019 SHQIPËRI 
Nga Albana Laknori 
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Përfaqësueset e SHGPAZ znj. 
Flutura Xhabija dhe znj. Tefta 
Demeti dhanë një intervistë në 
televizionin lokal TV1 Channel në 
Shkodër, në lidhje me imple-
mentimin e projektit të financuar 
nga BE nëpërmjet CFCU për 
nxitjen e sipërmarrjes tek të rinjtë 
dhe gratë sipërmarrëse. 

Kronikën e plotë mund ta ndiqni 
në linkun më poshtë: 
https://www.facebook.com/shgpa
z/videos/560344384747455/ 

 
Çdo vit, indeksi i prodhuar nga 
Organizata Botërore e Pronësisë 
Intelektuale e Kombeve të Bash-
kuara (WIPO), Kolegji i Biznesit SC 
Johnson i Universitetit Cornell dhe 
shkolla e biznesit INSEAD, rendit 
performancën e inovacionit të gati 
130 ekonomive në të gjithë botën. 

Këtë e bën duke përdorur 80 indi-
katorë, duke filluar nga shpenzi-

met për hulumtim dhe zhvillim, 
aplikimet për patentë dhe markë 
tregtare, deri në sistemet më të 
reja siç janë krijimi i aplikacioneve 
për celularë apo eksportet e tek-
nologjisë së lartë. Këtë vit, vihet re 
që SH.B.A.-së u rifut në pesë të 
parët, pasi kishte rënë në vendin e 
gjashtë në vitin 2018. Dhe Izraeli, i 
renditur në vendin e 10-të, u bë 
vendi i parë nga Afrika Veriore dhe 
rajoni i Azisë Perëndimore që u fut 
në 10 më të mirët. Më e mira në 
klasë është Zvicra, një vend i vogël 
me ide të mëdha. 

 

Asambleja Europiane e 
SME-ve 
...të shkojnë drejt një ekonomie të 
qëndrueshme funksionale për 
njerëzit. 
- Në seancat paralele, u mbajtën 
klasa master dhe sesione politi-
kash që përfshijnë marrëveshjen e 
ardhshme të NVM-ve green, zin-
xhirin e vlerës në ekosistemin de-
tar finlandez, financat e qëndrue-
shme, punët e së ardhmes, mun-
dësitë për NVM-të në fushën e të 
dhënave hapësinore dhe më 
shumë. 

- Dita u mbyll me finalen shumë të 
pritur të çmimeve Evropiane të 
Promovimit të Ndërmarrjeve më 
të mira. Presidenti i Komitetit Ev-
ropian të Rajoneve, njoftoi ha-
pjen e thirrjes tjetër për çmimet e 
Rajonit Evropian të Sipërmarrjes. 
Ceremonia festoi arritjet dhe fi-
toret e projekteve në gjashtë 
kategori të ndryshme, si dhe një 
fitues të përgjithshëm të Çmimit 
të Madh.   
- Seanca e Javës se konkurrencës 
së Eseve Rinore, ku ndër 20 apli-
kuesit ishte edhe një student 
shqiptar, nga Tirana, i universi-
tetit të New York-ut, Aureliano 
Ulndreaj, i cili ishte përzgjedhur në 
treshen fituese; ne e ndoqëm këtë 
seancë për të mbështetur këtë 
djalë dhe për të nxitur të tjerë 
shqiptarë që të marrin pjesë, edhe 
pse ai nuk fitoi. Fitues u shpall 
rumuni Radu Dumitrescu i cili u 
vlerësua për tematikën e zgjedhur 
ndërsa Shqipëria dhe Franca ishin 
në vend të 2 dhe 3. 
Kuvendi u mbyll me një vështrim 
në të ardhmen e rritjes së qëndru-
eshme të NVM-ve, dhe kontribu-
tet e pjesëmarrësve të këtij viti 
drejt Strategjisë së re të NVM-ve.  
Për të mbyllur Asamblenë e NVM-
ve, fjala iu dha Ministres së Ekono-
misë të Gjermanisë, si drejtuese e 
presidencës së ardhshme, e cila do 
të presë Asamble-në në Nëntorin e 
ardhshëm 2020,  në Berlin. 
https://youtu.be/3-x6QkNjcpM 

Intervistë në TV1 
Channel Shkodër 
 

Vendet më inovative 
në botë 

 

https://www.facebook.com/shgpaz/videos/560344384747455/
https://www.facebook.com/shgpaz/videos/560344384747455/
https://youtu.be/3-x6QkNjcpM
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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) 

 

 

Pra, çfarë po bën Zvicra për aftës-
imin e fuqisë punëtore të saj? 
Në Zvicër rreth 70% e nxënësve të 
shkollave të mesme ndjekin siste-
min e arsimin profesional.  
Nga mosha 16 vjeç, shumica e të 
rinjve ndalojnë arsi-
min me kohë të plo-
të, dhe për rreth 3-4 
vjet alternohen mi-
dis shkollës, kurseve 
në kompani dhe 
përvojës praktike në 
një vend pune. Në 
këtë mënyrë ata 
marrin jo vetëm një 

 

 
 

pagë dhe një prezantim të 
rëndësishëm me botën e punës. 
Ja pse Zvicra zë vendin e parë në 
botë për nivelin e lartë të aftësive 
të punëtorëve. 
 

 

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)  

OECD zhvillon një vlerësim të 
sistemeve arsimore në të gjithë 
botën në çdo tre vjet duke testuar 
aftësitë dhe njohuritë e student-
tëve 15 vjeç në shkencë, lexim dhe 
matematikë. Testi që zgjat 2 orë, 
zhvillohet në 79 vende, me 
600,000 studentë.  
Grafiku kombinon rezultatet me-
satare për secilin vend në tre fu-
shat kryesore të testuara për të 
treguar se kush ka nivelin e për-
gjithshëm më të lartë. Kina krye-
son listën me një rezultat prej 
1.736. Sh.B.A renditet vetëm e 22-
ta me një vlerë mesatare totale 
prej 1,485. Mesatarja për të gjitha 
vendet e testuara të OECD ishte 
1.465. Dominimi i dukshëm i Kinës 
duhet të shihet më me kujdes pasi 
rezultatet e saj bazohen vetëm në 
qytetet e Pekinit, Shanghait dhe 
provincat e Jiangsu dhe Zhejiang – 
që përbëjnë 183 milion banorëve 
nga 1.4 miliardë që ka Kina. Për t'u 

theksuar është e të gjitha vendet 
me performancë më të mirë në 
PISA, kanë Sipërmarrjen si një 
kompetencë kryesore në 
kurrikulën e tyre. 
 

  

Zvicra ka punëtorët më të aftë në botë!  

 

PISA - Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të 
Studentëve 
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One of the serious consequences 
of the earthquake (but also any 
devastating phenomenon) that 
struck Albania on November 26 is 
Post-Traumatic Stress, with the 
focus mainly on Post-Traumatic 
Anxiety. Anxiety is a normal 
response to a frightening situation 
experienced by an earthquake. It 
is a reaction of the organism to 
face the perceived risk. Some 
common symptoms of 
responding to such a stressor 
include the following: 

 

• Caring for yourself or loved ones 

• A feeling of shock, numbness or 

disbelief 

• Impatience and irritability 

• A sense of hypervigilance and 

alertness 

• Concentration difficulties  

• Anterograde memory loss 
(short) 

• Difficulties in decision-making 

• Avoiding things that trigger 
memories of the event 

• Sleep disorders (insomnia or 
drowsiness) 

• Appetite disorders (decrease or 
increase in appetite) 

• The constant fear of recurrence 

• Sensation of seismic oscillations 
after any vibration  

• Frequent daytime reproduction 
of the terrifying earthquake 
scenes experienced as well as 
nightmares 

• Fear and anxiety of a future 
earthquake 

• Frika dhe ankthi i 

një tërmeti të 

ardhshëm.  

Për shumicën e nje-
rëzve, këto simptoma 
nuk janë shumë të 
shprehura dhe janë të 
përkohëshme, duke 
zgjatur për një periu-
dhë relativisht të shkur-
tër kohore. Por një 
pjesë e individëve 
përjetues të tërmetit, si ata me 
sensibilitet të rritur, ku do të 
dallonim përgjithësisht fëmijët e 
minorenët, të moshuarit, por edhe  
subjektet me të kaluar stresuese 
traumatike nga aksidente  të rën-
da, dhunë në familje, abuzim, etj, 
ankthi zgjat në kohë duke u përke-
qësuar progresivisht, dhe jo rrallë 
komplikuar me gjendje depresive, 
apo edhe me Sindromin e Stresit 
Post-Traumatik. 

Nëse e gjeni veten duke përjetuar 
disa nga simptomat e përmendura 
më lart, për të ndihmuar procesin 
e rimëkëmbjes dhe zvogëlimin e 
ankthit tuaj përgjithësisht reko-
mandohen veprimet dhe sjelljet 
vijuese:  

• Megjithë nevojën për informa-
cion, përpiquni të evitoni shpesh 
kronikat mediatike mbi tërme-
tin, të cilat  janë të ngarkuara me 
skena dhe lajme shokante, për-
keqësuese të stresit; 

• Okupacioni, duke u kthyer në 
aktivitetin rutinë të jetës së për- 
ditshme (në shtëpi, punë, shko-
llë, etj), është një mënyrë 
origjinale për të lehtësuar 
stresin post-traumatik; 

• Ndani shqetësimet dhe frikën  
tuaj me anëtarët e familjes apo 
miqtë mbështetës; 

 

• Angazhohuni në sjellje e veprime 
të shëndetshme: Hani ushqime të 
ekuilibruara, angazhohuni në 
ushtrime fizike dhe aerobike, 
kombinuar me pushime të mjaf-
tueshme, shëtisni gjatë, etj. For-
cimi i mirëqenies fizike ndihmon 
shëndetin tuaj emocional dhe 
përmirëson aftësinë për të 
përballuar; 

• Aplikoni mundësisht ushtrime 

kundër stresit dhe ankthit, ku 

ndër më praktiket e të efekt-

shmet do të veçonim yoga, medi-

tim, pranayama (frymëmarrje 

dhe frymënxjerrje e thellë), 

muzikoterapi, petoterapi (oku-

pim me kafshë shtëpiake), etj; 

• Autosugjestioni pozitivist mbi të 

ardhmen, është një tjetër sjellje e 

shëndetshme, sfiduese e stresit; 

• Shmangni përdorimin e alkoolit 

ose ilaçeve antidepresive për të 

luftuar ndjenjat e pakëndshme; 

• Ngjarje të tilla traumatike e të 

vështira mund të shërbejnë si 

sprovuese karakteriale dhe vlerë-

suese të jetës 

 

Post-traumatic stress 
Assambled materials by Arlinda Demeti 



 Numër 95       
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Ofrojmë mbrojtje, konsulence tekniko-

shkencore dhe ligjore, si për personat 
fizike, si për bizneset që operojnë në 
Shqipëri dhe jashtë saj: 
Në fushën e Pronësisë Intelektuale:  
-Zgjidhje të problemeve tuaja në lidhje 
me:  
➢ Markat tregtare dhe të shër-
bimit, logot tregtare  
-Konsulencë në hartimin e logos së 
biznesit tuaj. 
-Konsulencë në krijimin e logos tuaj të re. 
-Kërkim për marka ndërkombëtare. 
-Si të aplikojmë për marka të Madridit. 
-Si të bëjmë një kontratë license market 
e huaj 
➢ Patentat e shpikjeve 
➢ Konsulencë në formulimin e 
një patente shpikjeje 
-Si të mbrojmë atë që kemi krijuar apo 
shpikur. 
-Si të aplikojmë për një patente shpikjeje 
evropiane.  
-Si të aplikojmë për një patente PCT (në 
ËIPO), Zvicër.  

 

 
-Si të sjellim në Shqipëri patentat e 
huaja? 

➢ Modelet e përdorimit 
-Çfarë është një model përdorimi? 
-Si të dallojmë një patentë shpikjeje nga 
një model përdorimi. 
-Si të mbrojmë një model përdorimi. 
➢ Emërtimet gjeografike  
-Çfarë është një emërtim gjeografik? 
-Si të bashkangjisim një emërtim 
gjeografik produktin. 
➢ Dizenjot industriale  
-Çfarë është një dizenjo industrial? 
-Sa dimesnione (përmasa) ka nje dizenjo. 
-Si mund të mbrohet një dizenjo. 
➢ Të drejtën e Autorit 
-Kuptimi i Copyright (të Drejtës së 
Autorit)  
-Si mund të mbrojmë një produkt artistik 
të ri. 
-Si mund të përdorim një produkt artistik 
te ri duke respektuar të drejtën e autorit. 
Mbrojmë të Drejtat  e Pronësisë 
Intelektuale në të gjitha Gjykatat e të 
gjitha niveleve 
 

 

 

 
-Në ju përfaqësojmë në Bordin e Apelit të 
Drejtorisë së Patentave dhe Markave.  
-Ju përfaqësojmë në Dhomën e 
Arbitrazhit pranë Dhomës së Tregtisë 
dhe Industrisë. 
-Në Gjykatën e Faktit Tiranë, të Apelit / 
Administrative. 
-Në Gjykatën e Lartë. 
➢ Konsulencë të specializuar për 

shpikjet në Unversitetet publike 
dhe private 

-Në fushën e legjislacionit të IP. 
-Në fushën e ligjeve ndërkombëtare të IP. 
-Në fushën e patentave të shpikjeve, 
markave tregtare. 
-Si të kthejmë një diplomë në një aset të 
Pronës Intelektuale. 
-Si mund të përshtaten në këto asete në 
një biznes. 
 
Na kontaktoni në çdo kohë në:  
PhD Candidate. Albana Laknori 
mobile+355 693410000 
E-mail:,  albanalaknori@gmail.com 
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KONSULENCË LIGJORE PËR PRONËSINË INTELEKTUALE: 

MARKAT TREGTARE, PATENTAT E SHPIKJEVE, E DREJTA E AUTORIT, ETJ. 
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