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Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë motori i ekonomisë në vendet e 
BE-së, si edhe në Shqipëri. Ato janë burimi kryesor për krijimin e vendeve 
të reja të punës, shpirtit sipërmarrës dhe inovacionit dhe kanë një rëndësi 
thelbësore për rritjen e konkurrencës. Kjo është arsyeja që Komisioni 
Evropian ka hartuar Planin e Veprimit të Sipërmarrjes 2020 sipas parimit të 
Aktit të Biznesit të Vogël (SBA). Parimi 1 i SBA i kushtohet të mësuarit për 
sipërmarrjen dhe grave sipërmarrëse. Pra një fokus të veçantë në politikat 
e BE-së zënë edhe programet për mbështetjen e grave sipërmarrëse si një 
burim i mëtejshëm për rritjen e qëndrueshme ekonomike.
Projekti “Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për sipërmarrjen tek të rinjtë 
dhe gratë në Shqipëri” është krijuar për të rritur ndërgjegjësimin e të rinjve 
dhe grave sipërmarrëse në lidhje me standardet e BE-së, politikën dhe 
programet që lidhen me konkurrencën, punësimin, zhvillimin e kapitalit 
njerëzor, risitë dhe sipërmarrjen, të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt me 
Aktin e BE-së për Biznesin e Vogël dhe Planin e Veprimit të Sipërmarrjes 
së BE 2020. Më tej, do të rrisë njohuritë e grave sipërmarrëse në lidhje me 
programet dhe fondet e BE-së si dhe fondet kombëtare për të mbështetur 
sipërmarrjen.

HYRJE
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Ndërmarrjet mikro, të vogla ose të mesme (SME) janë shtytësi kryesor i rritjes 
ekonomike në Shqipëri si dhe i krijimit të vendeve të punës. Përfshirja e grave 
në biznes është një potencial i cili duhet të shfrytëzohet për rritjen më tej të 
ekonomisë së vendit ashtu si edhe vetë-punësimi dhe fuqizimi ekonomik i grave. 
Gratë sipërmarrëse në Shqipëri përballen me shumë sfida; jo vetëm ato me të 
cilat përballen sipërmarrësit meshkuj, por edhe faktorë të tillë si paragjykimet 
sociale dhe mentaliteti, veçanërisht në zonat rurale.

Sipas INSTAT 20191, gratë manaxhojnë / zotërojnë 25,7 % të bizneseve totale 
aktive të vitit 2018, krahasuar me 29,7 % gjatë vitit 2017 me një rënie prej 4 pikë 
përqindje. Qarku i Tiranës ka edhe përqendrimin më të madh të bizneseve të 
drejtuara nga gratë, me 41,4 %. Bizneset e drejtuara nga gratë janë kryesisht 
biznese me 1-4 të punësuar, të cilat zënë 91,2 % të numrit të përgjithshëm të 
bizneseve të drejtuara nga gratë. Megjithatë, gratë drejtojnë 19,6 % të bizneseve 
me 50 e më shumë të punësuar. 84% e tyre manaxhojnë aktivitete shërbime dhe 
shumica në tregti dhe 86.7% e bizneseve kanë formën ligjore si person fizik. 
Ecuria e numrit të bizneseve të drejtuara nga gratë në vite tregon se kemi një 
rritje të pjesëmarrjes së tyre në biznes nga viti 2005 deri në vitin 2015 ku ka 
arritur kulmin me 31,3% dhe më pas kemi një reduktim të ndjeshëm nga viti në 
vit deri në 25,7% në vitin 2018. Kjo vlerë është 2 pikë përqindje më e ulët se ajo e 
vitit 2013 (27.8%). Gjithashtu edhe numri i grave sipërmarrëse është reduktuar 
nga 47,706 në vitin 2015 në 41,825 në vitin 2018, pra me rreth 12,3%. 

Grafik 1. Shpërndarja e bizneseve femërore në vite dhe sipas prefekturave

Burimi: INSTAT 2019

1  INSTAT 2019, Regjistri i ndërmarrjeve 2018

ECURIA E SIPËRMARRJES FEMËRORE NË SHQIPËRI
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Sipas qarqeve rënia më e madhe e pjesëmarrjes së grave në biznes vihet re 
në qarkun e Beratit nga rreth 28% në 2013 në 18% në 2018, më pas vjen Fieri 
nga rreth 27% në 2013 në 19% në 2018, dhe Korça nga 26% në 2013 në 18% 
2018.

Grafik 2. Shpërndarja e bizneseve femërore SME dhe fermere

Burimi: INSTAT 2019

Nga viti 2015 ka filluar regjistrimi i fermerëve me NIPT dhe përfshirja e tyre 
në Regjistrin e biznesit të INSTAT, në grupin e bizneseve me 1-4 të punësuar. 
Numri i grave fermere të regjistruara në vitin 2018 rezulton se përbën 
10% të të gjithë fermerëve të regjistruar me një ulje me 3,7 pikë përqindje 
krahasuar me vitin 2017, por me një rritje prej 2 pikë përqindje krahasuar 
me vitin 2015. 

Në reduktimin e numrit të bizneseve të drejtuara nga gratë ka ndikuar 
përkeqësimi i klimës së biznesit në Shqipëri që është pasqyruar edhe nga 
raporti i Bankës Botërore “Doing Business” ku Shqipëria në vitin 2016-2017 
renditej në vendin e 58 me 68.9 pikë dhe në vitin 2019-2020 ajo zbriti me 24 
vende dhe renditej në vendin e 82 me 67.7 pikë. Për më tej vetëm disa skema 
kombëtare për ndarjen e kostove kanë vepruar për mbështetjen e grave 
sipërmarrëse të cilat e kanë zanafillën që nga vitet 2007-2008, por vlera e 
tyre është e vogël dhe nuk plotëson nevojat e sipërmarrjeve të drejtuara nga 
gratë, sidomos start-up-eve.
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PROGRAME TË BE-SË DHE KOMBËTARE

Programi IPARD 
Programi IPARD, nga Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA) për 
Zhvillimin Rural ka filluar implementimin në Shqipëri që në vitin 2012 si 
“IPARD like” dhe më pas ka filluar e po zbatohet programi IPARD II (2014-
2020), me një fond prej 94 milionë Euro nga të cilat 75% kontribut i BE-së dhe 
25% kontribut i buxhetit të shtetit. 
IPARD i siguron vendeve kandidate të BE-së, asistencë për implementimin e 
programeve shumëvjeçare duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të 
sektorit bujqësor dhe zonave rurale si dhe në përgatitjen e tyre për zbatimin 
e politikave dhe ligjeve të BE-së. 
Fondet IPARD II manaxhohen nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe 
Rural (AZHBR) dhe Autoriteti Manaxhues pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural (MBZHR) në kuadër të Programit IPARD II, dhe kanë si qëllim 
mbështetjen e investimeve për rritjen e konkurrueshmërisë së agrobiznesit 
dhe përafrimit gradual me standardet e BE-së.
Programi synon të mbështesë fermerët, shoqëritë e bashkimit bujqësor, 
stabilimentet e përpunimit ushqimor, personat fizikë, juridikë, mikro-
sipërmarrjet dhe sipërmarrjet e vogla private jo bujqësore që kryejnë 
investime në sektorin bujqësisë.
Investimet përfshijnë prodhimin dhe përpunimin në sektorin e qumështit, 
mishit, fruta perimeve, vreshtave, investime mund të kryhen në akuakulturë, 
si dhe në lidhje me shërbimet për popullsinë e zonave rurale, turizmin 
natyror, si dhe prodhimin e energjisë së rinovueshme.
Thirrja e parë përkon me periudhën 30 nëntor 2018 deri në 30 janar 2019 dhe 
janë kontraktuar 119 investime në bujqësi dhe zhvillim rural për një vlerë 
granti prej 22 milionë Euro dhe total investimesh 39 milionë Euro. Një pjesë 
e mirë e këtyre investimeve janë akoma në fazë zbatimi.
Në thirrjen e dytë për aplikime e cila ishte e hapur gjatë periudhës 30 tetor 
2019 – 15 janar 2020 u dorëzuan mbi 370 aplikime të reja, duke shënuar një 
rritje me rreth 20% krahasuar më thirrjen e parë. Fondi në dispozicion është 
58 milion Euro. Fondi Grant mbështet 50-70% të totalit të shpenzimeve të 
pranueshme të investimit.
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Parashikohet thirrja e tretë brenda vitit 2020.
Programi IPARD ka qenë transformues për sektorin e bujqësisë në shumë 
vende të rajonit të Ballkanit.
Për më shumë informacion: www.azhbr.gov.al; www.ipard.gov.al; www.
bujqesia.gov.al 

Programi për Zhvillimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të 
Mesme (SME) në Shqipëri
Ky është një Program i përbashkët i Qeverisë Italiane dhe Qeverisë Shqiptare, 
me synim përmirësimin e qasjes në financa të SME-ve shqiptare nëpërmjet 
një linjeje kredie të butë prej 36 milion Euro, fond garancie prej 5 milion Euro 
dhe asistencë teknike për SME-të. Faza e parë u implementua gjatë viteve 
2008-2013, ndërsa faza e dytë po implementohet gjatë periudhës 2015-2020. 
Nga ky program përfitojnë të gjitha subjektet, persona fizikë ose juridikë, të 
cilët zotërojnë ose përfaqësojnë ndërmarrje mikro, të vogla ose të mesme 
dhe që aktualisht ushtrojnë një aktivitet sipërmarrjeje ose që dëshirojnë 
të fillojnë një aktivitet (start-up) në Shqipëri, që i përkasin sektorëve të 
ndryshëm si bujqësia, agroindustria, peshkimi dhe akuakultura, industria 
prodhuese e përpunuese, teknologjia e komunikimit dhe informacionit, 
prodhimi natyror i energjisë, transporti, turizmi dhe shërbimet. Kanë 
prioritet projekte të krijuara rishtas nga emigrantë shqiptarë me banim në 
Itali.
Kriteret e pranueshmërisë:
• Shoqëria është e regjistruar në Shqipëri;
• Jo më pak se 51% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga shtetas shqiptar;
• Qarkullimi vjetor jo më i lartë se 10 milion Euro;
• Numri i punonjësve jo më i lartë se 250.
Kriteret e kredisë për SME-të: Vlera për projekt: nga 50,000 Euro deri në 
500,000 Euro; Qëllimi i Kredisë: • Jo më pak se 70% e kredisë do të përdoret për 
blerjen e makinerive, pajisjeve, teknologjisë, asistencës teknike, licencave 
industriale, mirëmbajtje, pjesë këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë 
italiane; • Jo më shumë se 10% e kredisë mund të përdoret për blerjen e 
lëndës së parë, që lidhet me investimin kryesor; • Jo më shumë se 30% e 
kredisë mund të përdoret për mbulimin e kostove lokale ose nga vende të 
tjera fqinje në zhvillim.
Kriteret e kredisë për “projektet e vogla”: Vlera për projekt: nga 15,000 
Euro deri në 50,000 Euro. Grupi i Synuar: Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të 
mesme të krijuara rishtas (Start-up) ose ekzistuese. Qëllimi i Kredisë: • Jo më 
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pak se 40% e kredisë mund të përdoret për blerjen e makinerive, pajisjeve, 
teknologjisë, asistencës teknike, licencave industriale, mirëmbajtje, pjesë 
këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë italiane; • Jo më shumë se 60% e 
kredisë mund të përdoret për mbulimin e kostove lokale ose nga vende të 
tjera fqinje në zhvillim.
Kriteret e kredisë:
• Norma maksimale e interesit që aplikohet: Deri ne 3% në Euro dhe deri në 

4% në Lek;
• Periudha e shlyerjes së kredisë nga 3 - 8 vjet; 
• Periudha “Grace” (ku paguhet vetëm interesi), nga 1 deri në 2 vjet.
Fondi Shqiptar i Garancisë për SME-të: prej 5 milion Euro është një instrument 
financiar, që në praktikë, zëvendëson garancitë që zakonisht kërkohen për të 
marrë kredi nga bizneset mikro, të vogla dhe të mesme, duke ulur rrezikun 
në shumën e garantuar. Me këtë garanci kredie SME-të kanë mundësi 
të marrin kredi më të lira se ato të tregut pa garanci shtesë, për pjesën e 
garantuar nga Fondi. Fondi Shqiptar i Garancisë mund të përdoret vetëm për 
garantimin e kredive që financohen, në kuadër të Programit Italo-Shqiptar 
për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, nëpërmjet bankave apo institucioneve 
financiare jo bankë, partnere të programit duke iu mbuluar deri në 50% të 
riskut potencial në shlyerjen në afat të kredisë për projektet standard dhe 
deri në 60% për projektet prioritare të SME-ve.
Për më shumë informacion: https://www.prodaps.al/ 

Programi Gratë në Biznes  
Është një program rajonal në vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili financohet 
nga BE, Italia, Luksemburgu, Suedia dhe Fondi Special i Aksionerëve të 
Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe implementohet 
nga Bankat Intesa SanPaolo. 
Programi ka filluar në vitin 2015 me një vlerë prej 2 mln Euro. Është një 
kombinim kredi nga banka Intesa SanPaolo dhe konsulencë nga BERZH. 
Gjatë periudhës 2015-2018 janë mbështetur 68 gra sipërmarrëse dhe është 
disbursuar i gjithë fondi i parë prej 2 mln Euro, por asnjë sipërmarrëse nuk 
ka qenë start-up. 
Gjatë fundit të vitit 2019 ka filluar faza e dytë e programit me një fond prej 5 
mln Euro, i cili do të jetë aktiv deri në vitin 2023.
Banka Intesa San Paolo ka prezantuar 2 paketat, e produkteve dhe e 
shërbimeve për gratë në biznes, të cilat janë rreth 65% më të lira se ato 
standarde dhe përfshijnë llogari rrjedhëse, internet banking, pagesat 
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automatike të faturave utilitare, pagesat në mbërritje/ dalje nga bankat e 
tjera etj., si dhe 2 llojet e kredive për gratë sipërmarrëse:
- Kredi afatshkurtër deri në 50,000 Euro për kapital punues deri në 3 vjet, 

pjesëmarrja e bankës deri në 100% dhe
- Kredi afatgjatë deri në 500,000 Euro për investime deri në 5 vjet dhe 

pjesëmarrja e bankës deri në 80%
Periudha “Grace” (ku paguhet vetëm interesi) deri në 24 muaj.
Interesat e kredisë janë rreth 1,5% më të ulta se ato standarde që jep banka.
Kriteret për të përfituar:
- Të jetë regjistruar në QKB;
- Të jetë administratore apo pronare grua;
- Mund të jetë aksionere grua, por që ka një rol të rëndësishëm 

vendimmarrës;
- Të ketë një xhiro vjetore më të vogël se 50 mln Euro;
- Deri në 249 të punësuar.
Për më shumë: http://www.ebrdwomeninbusiness.com; https://www.
intesasanpaolobank.al 

Projekti IDEA 
Projekti IDEA (Innovative Development for Entrepreneurs in Albania) 
zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit gjermano-shqiptar dhe me 
mbështetjen e Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit 
të Investimeve (AIDA). Projeki IDEA u mundësohet të rinjve nga mosha 19 
deri në moshën 34 vjeç.
Sfida IDEA ofron mundësi për rreth 1000 nisma të bizneseve inovative për të 
rritur kompetencat e tyre sipërmarrëse dhe aftësitë për biznes, t’i ndihmojë 
të zhvillojnë një numër karakteristikash të domosdoshme për gjenerimin 
e ideve dhe në përfundim një plan biznesi bindës. Sfida IDEA kombinon 
trajnimin për zhvillim biznesi, këshillimin dhe mentorimin. Metodologjia 
CEFE do të përdoret për të përmirësuar shërbimet e zhvillimit të biznesit në 
Shqipëri. CEFE është një metodologji trajnimi me pjesëmarrje shumë aktive 
dhe e orientuar drejt veprimeve, e përdorur në më shumë se 70 vende në 
mbarë botën. Ajo përfshin përvojë teorike dhe praktike për të mbështetur 
zhvillimin e ideve dhe planeve të qëndrueshme të biznesit.
Me kombinimin e Trajnimeve për Zhvillim Biznesi, bashkë me këshillim 
dhe mentorim, “Sfida IDEA” është dizenjuar si një konkurs në katër faza 
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dhe në çdo fazë identifikohen pjesëmarrësit më të suksesshëm.
Për më tepër mbi projektin IDEA mund të shikoni linkun: http://idea.
cefe.net/ 
Ky projekt është i lidhur ngushtë me skema IDEA.

Skema IDEA - Grant.  Për aspirantët për sipërmarrës  
Skema IDEA mbështet sipërmarrësit aspirantë dhe ekzistues në Shqipëri, 
në kuadër të implementimit të programit ProSEED, që financohet nga 
Republika Federale e Gjermanisë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave 
dhe Ekonomisë dhe GIZ. Shuma totale e buxhetit për vitet 2018-2020 është 
440.000 Euro dhe që do të ofrojë deri në 110 grante për sipërmarrësit 
aspirues dhe bizneset ekzistuese, me një ndarje prej 40% për gratë dhe të 
paktën 20% për emigrantët e kthyer, si dhe krijimin e vendeve të reja të 
punës. Projekti mundëson mbështetje financiare për fillimin e biznesit 
përkatësisht në vlerën 4.000 Euro për projekte individuale dhe 7.000 Euro 
për projekte në grup.
Skema bazohet në një proces konkurrues, gjatë të cilit aspirantët sipërmarrës 
do të aplikojnë për marrjen e granteve.
Për më shumë informacion shikoni linkun: https://financa.gov.al/440-mije-
euro-financim/

Fondi për Start-up nga Yunus
Yunus Albania filloi veprimtarinë në prill 2012 me mbështetjen e Qeverisë 
Shqiptare dhe në fillim të vitit 2013 u krijua Fondi Biznesi Social Yunus (YSB) 
Albania, duke qenë fondi i parë i biznesit social në Ballkan.
“Biznesi Social Yunus - Iniciativat globale” është një përshpejtues social 
që inkubon dhe financon sipërmarrësit vendas për të gjetur zgjidhje nga 
poshtë lart. YSB është bashkë-themeluar nga fituesi i Çmimit Nobel për 
Paqen, Profesor Muhamed Yunus, me ekipe vendase të sipërmarrësve, 
kapitalistë sipërmarrës, bankierë dhe konsulentë. Selia e saj është në 
Gjermani, ka zyra lokale në 7 vende të tjera (përfshirë Shqipërinë) dhe ka 
aktivitete në shumë vende të tjera. Që nga viti 2011, kjo iniciativë globale ka 
vendosur mbi 7 milion dollarë për bizneset sociale në vende të ndryshme, 
duke mbështetur mbi 400 sipërmarrës dhe duke ndikuar pozitivisht në jetën 
e më shumë se 200,000 personave.
Që nga korriku 2015, pas kërkesës nga partnerë të ndryshëm, YSB Albania 
është bërë YSB Ballkan, duke zgjeruar aktivitetet e saj dhe duke hapur 
Programin e Akselerimit dhe mundësi investimi edhe në vendet e tjera 
të Ballkanit Perëndimor (Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia 
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e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia). Të gjitha këto vende përballen me sfida 
të konsiderueshme dhe pothuajse të ngjashme sociale, dhe, megjithë 
përmirësimet në vitet e fundit, kanë ende një ekosistem të pazhvilluar për 
startup-et dhe akoma më shumë për startup-et biznese sociale. 
Për më shumë informacion shikoni linkun: https://www.balkanimpact.
com/

Fondi grant për “Start-up” nga AIDA
Fondi në mbështetje të Sipërmarrjeve të reja ”Start Up” është miratuar 
me VKM-në Nr. 593, datë 10.9.2014, “Për Krijimin e Fondit në mbështetje 
të Sipërmarrjeve të Reja “Start-Up””. Ky fond ka parashikuar një buxhet 
prej 10,000,000 lekë për çdo vit dhe ka për qëllim të mbështesë bizneset e 
sapo krijuara “Start-Up” në Shqipëri, nëpërmjet subvencionimit financiar 
të drejtpërdrejtë për këtë kategori biznesi duke përmirësuar klimën dhe 
kushtet operuese të tyre, me synim krijimin e bazave për një zhvillim 
ekonomik të qëndrueshëm, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Fondi 
“Start-Up” jep grante deri në 500.000 (pesëqind mijë) lekë për projekt, por 
mbulon vetëm 70% të kostove të lejuara. 
Fondi në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja “Start-up” është krijuar për 
t’i shërbyer Ndërmarrjeve Mikro dhe të Vogla që e ushtrojnë aktivitetin e 
tyre në:
 – Sektorët prodhues dhe të shërbimit; 

– Sektorin e industrisë së lehtë; 
– Sektorin e turizmit;  
– Fushën e kërkimit dhe të zhvillimit; 
– Procesin e agropërpunimit; 
– Fushën e dizenjimit, modelimit, artizanatit.

Fondi ofron subvencionim për shpenzime që kanë të bëjnë me aktivitete 
të miratuara mbi bazën e ndarjes së shpenzimeve. Kjo nënkupton se granti 
nuk financon gjithë shpenzimet, por vetëm një pjesë të tyre dhe pjesa tjetër 
financohet nga përfituesi i grantit (në këtë rast ndërrmarrja shqiptare). 
Për më shumë informacion shikoni linkun: http://aida.gov.al/fondi-ne-
mbeshtetje-te-sipermarrjeve-te-reja-start-up/

Fondi grant i ekonomisë kreative 
Qëllimi i Fondit të Ekonomisë Kreative është zhvillimi i sektorit të artizanatit 
dhe zejtarisë në Shqipëri, duke krijuar një mjedis të favorshëm për aktivitete 
më të qëndrueshme ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës. 
Fondi i Ekonomisë Kreative financohet nga buxheti i shtetit dhe është 
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krijuar që në vitin 2012 sipas VKM përkatëse për periudha trevjeçare. 
Tashmë vepron sipas VKM Nr.15, datë 11.01.2017 “Për krijimin e fondit të 
Ekonomisë Kreative (Artizanatit)”. Ky fond ka parashikuar një buxhet prej 
10,000,000 lekë për çdo vit, për Ndërmarrjet Mikro dhe të Vogla që ushtrojnë 
aktivitetin e tyre në sektorin e artizanatit. 
Projektet që përzgjidhen nga sektori i artizanatit mbulojnë fushat e 
mëposhtme:
 –  Zhvillimi i produkteve të reja; 

–   Blerja e pajisjeve për nxitjen e prodhimit; 
–  Marketingun e produktit; 
–  Kualifikimin dhe ndërtimin e kapaciteteve manaxheriale të   
ndërmarrjes aplikuese.

Fondi ofron subvencionim për shpenzime që kanë të bëjnë me aktivitete të 
miratuara mbi bazën e ndarjes së shpenzimeve. Kjo nënkupton se granti nuk 
financon gjithë shpenzimet, por vetëm një pjesë të tyre, ndërkohë që pjesa 
tjetër financohet nga përfituesi i grantit (në këtë rast ndërmarrja shqiptare). 
Për më shumë informacion shikoni linkun: http://aida.gov.al/fondi-i-
ekonomise-kreative/

Fondi grant për inovacionin 
Qëllimi i fondit të inovacionit është t’i shtohet buxhetit të ndërmarrjes, 
duke shërbyer si një nxitje për SME-të për të audituar nevojat e tyre për 
inovacion dhe teknologji, për të identifikuar furnizues teknologjie dhe 
partnerë në shtete të tjera, të ndihmojë dhe lehtësojë promovimin dhe 
licencimin apo patentimin e inovacioneve të SME-ve duke bërë të mundur 
që SME-të përfituese të arrijnë më shumë nga sa ato do të mund të arrinin 
vetëm me mjetet e tyre. 
Fondi i inovacionit financohet nga buxheti i shtetit dhe është krijuar 
që në vitin 2012. Fondi u jep ndihmë në formë granti të drejtpërdrejtë, 
ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Skema mbulon 50% të kostove 
të pranuara dhe deri në 400,000 lekë për një projekt, ndërkohë që pjesa tjetër 
financohet nga përfituesi i grantit (në këtë rast, ndërmarrja shqiptare).
Pagesa e fondit të përfituar bëhet 50% në fillim të projektit dhe 50% në 
përfundim të tij, kundrejt faturës/faturave e cila/të cilat vërteton/vërtetojnë 
shpenzimet e kryera të cilat do të dorëzohen në përfundim të projektit.
Në një vit, mund të asistohet 1 projekt për çdo ndërmarrje.
Për më shumë informacion shikoni linkun: http://aida.gov.al/fondi-i-
inovacionit/



14

SH
GP

AZ

Fondi grant për konkurrueshmërinë 
Fondi i konkurrueshmërisë ka për qëllim të mbështesë dhe të përmirësojë 
kapacitetet e SME-ve shqiptare në mënyrë që ato të jenë në gjendje t’u 
përgjigjen kërkesave të tregut ndërkombëtar, si dhe të rrisin punësimin. Ky 
fond financohet nga buxheti i shtetit dhe është krijuar që në vitin 2007 sipas 
VKM përkatëse për periudha trevjeçare. Tashmë vepron sipas VKM Nr. 24, 
datë. 20.01.2016 për “Krijimin e Fondit Shqiptar të Konkurrueshmërisë”. 
Fondi Shqiptar i Konkurrueshmërisë ka parashikuar një buxhet prej 
28,000,000 lekë për çdo vit (rreth 228,000 Euro/ vit), për të financuar një 
Skemë Granti për Ndarje të Kostove në ndihmë të SME-ve dhe përpjekjeve të 
tyre për të konkurruar në tregun e huaj. Objektivi i kësaj iniciative është të 
ndihmojë kompanitë shqiptare të depërtojnë me eksportet e tyre në tregjet 
e huaja, duke siguruar mbështetjen e nevojshme financiare për aktivitete 
që do të ndihmojnë në zbatimin e planit të tyre të marketingut për eksport. 
Ndërmarrjet që do të ndihmohen me anë të këtij fondi janë, ndërmarrje 
mikro, të vogla ose të mesme me fokus në eksporte.
Fushat kryesore që mbulon fondi janë prodhimi dhe shërbimi, më 
konkretisht:
– Sektori i industrisë së përpunimit aktiv (fasonet);
– Sektori i industrisë së lehtë;
– Sektori i agropërpunimit;
– Sektori i kërkimit dhe zhvillimit.
Për më shumë informacion shikoni linkun: http://aida.gov.al/fondi-i-
konkurrueshmerise/

Fondi grant për “start-up” nga Bashkia Tiranë
Qëllimi i Fondit është të mbështesë plane të qëndrueshme biznesi të krijuara 
nga të rinjtë në Tiranë, të cilat janë të afta që të mbijetojnë në një treg 
konkurrues.
Financohet nga burime publike dhe krahas mbështetjes me grante, projekti 
ofron trajnim për aftësitë në biznes, si dhe kualifikime profesionale. Marrin 
pjesë të rinj të moshës 18-35 vjeç që kanë një ide biznesi apo kanë një biznes 
ekzistues të vogël dhe kërkojnë një mbështetje financiare për zgjerimin e 
tij, brenda territorit të Bashkisë së Tiranës.
Aktivitetet e pranueshme për biznes janë nga sektorë si: biznese rurale; 
turizmi; teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (TIK); industria 
tekstile; shërbimet; artizanati.
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Projekti është ndarë në tri faza:
Faza e parë: Kandidatët e pranueshëm aplikojnë me idenë e tyre bazë për 
biznes, përmes Formularit të Aplikimit.
Faza e Dytë: Aplikantët me idetë më të mira të biznesit marrin pjesë në 
trajnim (10 gjysma ditësh pune) për aftësi të përgjithshme biznesi dhe 
zhvillimin e planit të biznesit dhe vetëm atëherë dorëzojnë planet e tyre të 
biznesit.
Planet e biznesit do të jenë një version më i përpunuar i idesë për biznes dhe 
do të konkurrojnë për mbështetjen me grant.
Faza e tretë: Fituesit e përzgjedhur nga Komisioni i Vlerësimit do të firmosin 
një kontratë 18- mujore për të marrë financimin e grantit dhe mbështetje 
këshilluese.
Për më shumë informacion shikoni linkun: https://tirana.al/artikull/
njoftim-publik
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ANALIZA E REZULTATEVE TË VROJTIMIT

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) pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë,  zhvilloi gjatë 
periudhës shtator 2019- shkurt 2020 një vrojtim me gratë sipërmarrëse - në 
9 rrethe të vendit, të cilat veprojnë në disa sektorë të ekonomisë.  

Metodologjia  
Gjatë periudhës shtator 2019 - shkurt 2020, SHGPAZ në kuadër të projektit 
“Nxitja e Sipërmarrjes dhe të Mësuarit mbi Sipërmarrjen tek të Rinjtë dhe Gratë në 
Shqipëri”, zbatoi etapën e dytë të këtij projekti, duke zhvilluar krahas tryezave 
të rrumbullakta, seminareve dhe workshop-eve me gratë sipërmarrëse edhe 
vrojtimin në lidhje me njohjen e programeve e granteve për sipërmarrjen 
të BE-së/Kombëtare nga gratë sipërmarrëse si dhe përfitimet prej tyre. 
Ky vrojtim u zhvillua në 9 qytete në të gjithë Shqipërinë e më konkretisht 
në: Tiranë, Durrës, Lezhë, Shkodër, Pukë, Fushë-Arrëz, Pogradec, Fier dhe 
Vlorë. Në këto takime përpara fillimit të aktivitetit plotësohej pyetësori e 
më pas prezantoheshin ndër të tjera edhe programet e BE-së/Kombëtare 
për mbështetjen e biznesit në përgjithësi si dhe ato për mbështetjen e 
sipërmarrjes femërore në veçanti. Pjesëmarrja e grave në këto takime 
ishte e organizuar nga degët e SHGPAZ në rrethe, si edhe nga njoftimet 
në buletinin mujor e website-in e SHGPAZ (www.shgpaz.al) dhe në mediat 
sociale të shoqatës. Ky vrojtim u realizua me intervistë të drejtpërdrejtë, 
sipas pyetësorit të paraqitur në aneksin 1 të këtij materiali. Gjithashtu degët 
e SHGPAZ në rrethe realizuan intervista të drejtpërdrejta pranë ambjenteve 
të biznesit edhe me gratë e tjera sipërmarrëse që nuk mundën të ishin 
prezent në takim. Theksojmë edhe njëherë se pjesëmarrja në këtë vrojtim 
ishte me baza vullnetare e grave sipërmarrëse, duke i shërbyer interesit 
të përbashkët për të kuptuar sa më mirë vështirësitë që hasin anëtaret, 
bashkëpunëtoret e shoqatës SHGPAZ dhe në përgjithësi të gjitha gratë që 
bëjnë biznes. 
Kryerja e këtij vrojtimi me intervistë të drejtpërdrejt nga vetë stafi i SHGPAZ 
në qendër dhe në rrethe, mundësoi të kuptuarin sa më saktë të pyetjeve 
në pyetësor si dhe marrjen e përgjigjeve të plota dhe realiste nga gratë 
sipërmarrëse pjesëmarrëse.  
Pyetësori përbëhet nga 4 rubrika kryesore. Rubrika e parë i dedikohet 
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mbledhjes së informacionit të përgjithshëm të grave në biznes pjesëmarrëse, 
si në lidhje me rrethin, sektorin e ekonomisë, madhësinë e biznesit dhe prej 
sa kohë e ushtrojnë këtë aktivitet. Më pas pyetësori vazhdon me rubrikën 
për njohuritë e grave mbi programet e Bashkimit Europian ashtu edhe ato 
kombëtare të qeverisë për mbështetjen me fonde dhe grante të grave që 
kërkojnë të ushtrojnë një biznes. Rubrika e tretë mbledh informacion mbi 
dinamikën e biznesit dhe fitimit në tre vitet e fundit, e cila kërkon të kuptojë 
nëse ka korrelacion midis fondeve të përfituara dhe ecurisë së biznesit. 
Rubrika e katërt dhe e fundit fokusohet mbi identifikimin e vështirësive 
kryesore që gratë sipërmarrëse vlerësojnë si të rëndësishme për të ushtruar 
aktivitetin e tyre. Përgjigjet e mbledhura nga kryerja e vrojtimit, u përpunuan 
nëpërmjet paketës statistikore SPSS. Gjithashtu u bë kujdes që hedhja 
e përgjigjeve të bëhej sipas një forme standarde. Një kujdes i veçantë iu 
kushtua sektorit ekonomik ku gratë sipërmarrëse ushtronin aktivitet, duke 
përfshirë çdo pyetësor sipas klasave të klasifikimit të aktivitetit ekonomik 
NACE2. Megjithatë për lehtësi të analizës dhe nxjerrjen e rekomandimeve 
dhe konkluzioneve sa më të vlefshme, grupimi i aktivitetit ekonomik është 
bërë në 5 grupe kryesore. Nëpërmjet karakteristikave kryesore të grave 
sipërmarrëse anketa mundëson kryerjen e një analize të përgjigjeve në disa 
dimensione, si në atë gjeografik, sipas sektorit ekonomik, madhësisë dhe 
moshës së biznesit. Të katërta këto dimensione ndihmojnë në të kuptuarin 
sa më të mirë të profilit të grave sipërmarrëse, që njohin programet 
mbështetëse si dhe paralelisht mundësojnë nxjerrjen e konkluzioneve dhe 
rekomandimeve sa më eficente, me qëllim që të mundësojë identifikimin e 
nyjeve kyçe ku mund të përmirësohet edukimi dhe rritja e ndërgjegjësimit 
për këtë grup. Gjithashtu konkluzionet e nxjerra për rubrikën e katërt mbi 
problemet kryesore që hasin më së shumti këto biznese, na ndihmojnë për 
të kuptuar pengesat kryesore që kanë gratë sipërmarrëse si dhe shërbejnë si 
një pikënisje për trajtimin dhe zgjidhjen e këtyre dobësive në të ardhmen. 

Profili i grave sipërmarrëse pjesëmarrëse në vrojtim
Në vrojtim morën pjesë rreth 181 gra, të cilat iu përgjigjën 9 pyetjeve sipas 
pyetësorit të përgatitur nga stafi i SHGPAZ. Numri i pjesëmarrësve në 
vrojtim sipas rretheve kishte një shpërndarje të balancuar gjeografike ku 
u zhvilluan edhe takimet. Pyetësori u zhvillua në 9 rrethe të Shqipërisë, 
me një shtrirje në të gjithë vendin nga ana gjeografike. Tirana është qarku 
më i përfaqësuar, ku gratë pjesëmarrëse nga ky qark përbënin rreth 23% 
të totalit. Më pas vjen rrethi i Shkodrës dhe rrethet e Vlorës, Pogradecit, 
Durrësit dhe Fierit, që zënë rreth 12% të pjesëmarrësve. Rrethet më pak të 
përfaqësuara janë Puka dhe Fushë-Arrëzi. 
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Grafik 3. Karakteristikat e përgjithshme e të anketuarve (gjeografike dhe 
sektoriale)

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Shpërndarja sektoriale e grave të përfshira në vrojtim është pothuajse nga të 
gjithë sektorët kryesorë të ekonomisë, por pjesa më e madhe e tyre ushtrojnë 
aktivitetin në sektorin e shërbimit. Grupi i grave artizane dhe të profesioneve të 
lira përbënin grupet kryesore në këtë sektor të gjerë. Një peshë të rëndësishme 
zënë gratë sipërmarrëse në sektorin e turizmit, i cili është një nga sektorët që ka 
marrë zhvillim vitet e fundit. Në këtë sektor vepronin rreth një e pesta e grave 
sipërmarrëse në vrojtim. Sektorët më pak të përfaqësuar janë ai i ndërtimit 
dhe sektori i industrisë ku në të marrin pjesë përkatësisht 7% dhe 6% e të 
intervistuarve. 

Pjesa më e madhe e bizneseve janë biznese të maturuara, të cilat kanë më shumë 
se 10 vjet që operojnë në treg (rreth 47% e totalit). Ndërsa bizneset që janë 
hapur në tre vitet e fundit përbëjnë rreth 20% të totalit, po kaq sa zënë edhe 
bizneset që kanë më shumë se 3 vjet dhe më pak se 6 vite që janë hapur. Kjo 
shpërndarje e theksuar e zhvendosur drejt një periudhe 10-vjeçare, tregon se 
sample i përfshirë në vrojtim ka një eksperiencë të mjaftueshme dhe të mirë 
për të nxjerrë një opinion përfaqësues dhe të pjekur të grave sipërmarrëse. Ky 
fakt mbështetet edhe nga pesha e lartë e grave mbi 40 vjeç, të cilat përbëjnë më 
shumë se 67% të grave të intervistuara. 

Grafik 4. Karakteristikat e përgjithshme të të anketuarve (mosha dhe 
madhësia e biznesit)

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ
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Një tipar tjetër karakterizues i sample-it dhe i të anketuarve është profili 
i biznesit të vogël që ato përfaqësojnë. Kështu që më shumë se 95% e 
pjesëmarrësve në vrojtim janë biznes mikro ose i vogël, të cilët kanë të 
punësuar më pak se 50 punonjës në biznesin e tyre. Brenda këtij grupi - rreth 
62% - dominojnë bizneset mikro me vetëm dy të punësuar. Profili dominues 
i biznesve të vogla është në linjë me dominancën e tyre në përgjithësi në 
ekonominë shqiptare, por dhe në veçanti të lidhur me problematikat gjinore 
dhe të mundësisë së rritjes së biznesit të drejtuar nga një grua. Ky fakt merr 
një tjetër rëndësi nëse marrim në konsideratë se pjesa më e madhe e këtyre 
bizneseve janë tashmë të maturuar - mbi 10 vjet që operojnë në treg. Në 
kushtet e një ekonomie tregu që mirëfunksionon, migrimi i bizneseve nga 
njëra shkallë në tjetrën pritej të ishte më e lartë. Po kështu pjesëmarrës në 
vrojtim janë edhe bizneset e mesme dhe të mëdha, por kjo pjesëmarrje është 
shumë e limituar më pak se 1 % e totalit për secilën kategori. Për pasojë 
mund të themi se konkluzionet e kësaj analize janë të qenësishme dhe 
përfaqësuese kryesisht për biznesin e vogël.  
Rreth 60% e grave pjesëmarrëse e zotërojnë të gjithë biznesin, ndërsa pjesa e 
mbetur zotërojnë një pjesë të tij. Meqënëse në sample-in tonë mbizotërojnë 
pronaret, ato janë në dijeni të plotë në disa dimensione të problematikave 
që ka të bërit biznes në Shqipëri. 
Pjesa më e madhe e pjesëmarrëseve, rreth 90% e tyre, nuk kanë përfituar 
asnjë grant. Nivel i lartë i kësaj statistike tregon për njohje të pakta që ato 
kanë për programet mbështetëse, por edhe për numrin e vogël të skemave-
grante mbështetëse për to. Në total ishin vetëm 16 biznese, të cilat kishin 
përfituar grante. Rreth 25% e atyre që kishin marrë grante kishin përfituar 
nga fonde të AIDAs ; 19% kishin marrë nga fondet IPA për bujqësinë; 12.5% 
kishin marrë nga fondet e GiZ, IDEA dhe 12.5% fonde nga projektet e Bashkisë 
së Tiranës. 
Grafik  5. Grantet e përfituara nga gratë sipërmarrëse

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ
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Asnjë nga pjesëmarrësit nuk ka përfituar nga fondi i kreativitetit/artizanatit 
të AIDA-s edhe pse rreth 12% e grave pjesëmarrëse në këtë vrojtim veprojnë 
në këtë sektor.
Nga ana tjetër pjesa më e madhe e granteve të fituara ishin nga biznesi i 
vogël. Sektorët e turizmit dhe të shërbimeve ishin sektorët që kishin 
përfituar më shumë grante rreth 25% të totalit. Ndërkohë që nuk kanë 
munguar grante edhe për sektorin e ndërtimit apo atë të industrisë, por në 
numër më të vogël. Pjesa më e madhe e granteve rreth 31% është marrë 
nga biznese që kanë rreth 6 vjet që janë hapur, ndërkohë që bizneset e 
hapur rishtas në më pak se 3 vjet kanë përfituar vetëm 18% të granteve. 
Bizneset të cilat kanë mbi 6 vite që janë hapur, kanë përfituar rreth 50% të 
granteve, duke dëshmuar se marrja e tyre është e lidhur ngushtësisht me 
statusin e konsoliduar që ka biznesi në treg dhe nevoja që ai mund të ketë 
për t’u zgjeruar. Krahas kësaj, vjetërsia e biznesit në treg është një tjetër 
garanci për seriozitetin e veprimtarisë së tij dhe njëkohësisht është i pajisur 
me eksperiencën e nevojshme për të mbështetur kërkesën e tij për grante. 
Gjithashtu vetë mosha e grave sipërmarrëse përbën një garanci më shumë 
për vizionin e biznesit dhe seriozitetin e kërkesës së tyre për mbështetje me 
financim si dhe të bërit biznes. 

Grafik  6. Grantet e përfituara nga gratë sipërmarrëse (sipas rretheve 
dhe madhësisë së biznesit)

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Shpërndarja gjeografike e bizneseve që kanë fituar grante tregon se Tirana 
është rrethi që ka përfituar më shumë grante - rreth 56% të granteve të 
shpërndara. Bizneset në qarkun e Tiranës kanë përfituar më shumë 
fonde grant, sepse duke qenë qarku me zhvillimin socio-ekonomik më 
të madh në vend, bizneset kanë njohuri dhe akses për fondet kombëtare 
e ndërkombëtare. Gjithashtu, këto biznese mund të përfitojnë edhe nga 
grantet që jep bashkia e Tiranës, e cila është e vetmja bashki që ofron grante 
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për sipërmarrjen në nivel lokal. Më pas renditen bizneset në rrethin e Fierit 
dhe Fushë-Arrëzit, të cilat kanë përfituar rreth 12% të granteve të dhëna. Në 
fund të renditjes janë bizneset e qarkut të Shkodrës, Pogradecit dhe Pukës, 
të cilat kanë përfituar vetëm 6% të granteve të dhëna. Ndërkohë vihet re se 
vendet bregdetare - Durrësi dhe Vlora, të cilat janë mbi 10% të përfaqësuara 
në sample-in tonë, nuk kanë përfituar asnjë grant. Ky fakt nënvizon nevojën 
për një punë më të madhe për njohjen e granteve në komunitetin e grave 
në biznes në këto qarqe, por edhe në shtimin e granteve në përgjithësi, por 
sidomos ato të fokusuar në zonat turistike. Në veçanti duke marrë parasysh 
zhvillimin e shpejtë ekonomik të këtyre rretheve, njohja me grantet 
paralelisht e shoqëruar edhe me një përgatitje më të mirë të grave në biznes 
për t’iu përgjigjur kërkesave që ka për përfitimin e këtyre granteve është 
mëse e nevojshme. Përgjithësisht bizneset që kanë marrë grante, kanë 
përfituar vetëm nga një lloj granti, me përjashtim të një biznesi në Tiranë, i 
cili ka përfituar 2 grante të ndryshme.
Në rubrikën e tretë, pyetësori përfshin pyetje që lidhen me ecurinë e fitimit 
të bizneseve krahasuar me 3 vite më parë. Arsyeja e përzgjedhjes së një 
periudhe 3-vjeçare lidhet më së shumti për të marrë një dinamikë tipike 
të zhvillimit të aktivitetit, e cila reflekton një fitim të qëndrueshëm dhe të 
parë për një periudhë më të gjatë kohore dhe të pandikuar nga efektet e 
përkohshme. Kësaj pyetjeje iu përgjigjën rreth 90% e grave pjesëmarrëse në 
vrojtim. Nga përgjigjet e marra që pavarësisht moshës së biznesit/kohës së 
veprimit në treg apo dhe madhësisë së tij, përgjithësisht gratë sipërmarrëse 
pohojnë se kanë të njëjtin fitim me tre vite më parë. Përjashtim bëjnë vetëm 
bizneset e mesme - me punëtorë nga 50-99, pjesa më e madhe e të cilëve 
vlerëson se fitimi është rritur. Nga ana tjetër vihet re se bizneset e hapura 
rishtaz në 3 vitet e fundit janë ato të cilat deklarojnë më shumë se fitimi i 
tyre ka ardhur në rritje. Në të kundërt bizneset që janë të hapura prej 4-6 
vitesh janë grupi që deklarojnë numrin më të vogël për rritje të fitimit. Këto 
përgjigje lidhen ngushtësisht edhe me ndërlidhjen e fortë që ka rritja e fitimit 
dhe cikli i moshës së biznesit. Megjithatë ky rezultat duhet interpretuar 
me kujdes, sepse ai mund të ndikohet/shpreh edhe një karakteristikë të 
bizneseve të pjekura, të cilat mund të fshehin entuziasmin e fitimit të viteve 
të para - apo perceptimin relativ të përmirësimit të fitimit. Po kështu duhet 
mbajtur parasysh edhe natyra njerëzore, e cila kërkon të nënvlerësojë të 
ardhurat. Tek bizneset e pjekura të sample-it vihet re se shpërndarja midis 
bizneseve qe kanë një fitim të njëjtë apo më të ulët është pothuajse e njëjtë, 
duke sinjalizuar për vështirësitë e biznesit për të rezistuar dhe mbijetuar 
në treg. Gjithashtu kjo shpërndarje konservative lidhet dhe me natyrën e 
matur dhe të ekuilibruar të përgjigjeve. Sipas çdo kategorie të moshës së 
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biznesit, vihet re se grupi që raportojnë për një fitim më të ulët se tre vite më 
parë zënë përkatësisht: 29% e bizneseve të hapur rishtas; 31% e bizneseve të 
hapura në 4-6 vite më parë; dhe rreth 40% të bizneseve që kanë më shumë 
se 7 vjet që janë hapur. 
Grafik  7. Fitimi nga biznesi (sipas moshës dhe madhësisë së biznesit)

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Ndërkohë sipas numrit/madhësisë së biznesit vihet re se me rritjen e numrit 
të punëtorëve/madhësisë rritet përqindja e bizneseve që raportojnë rritje 
të fitimit në tre vitet e fundit. Paralelisht bie në mënyrë të dukshme pjesa e 
bizneseve që raportojnë për një fitim më të pakët. Ndërkohë që mbizotëruese 
mbetet ajo pjesë e bizneseve (rreth 50% e bizneseve) që raportojnë për një 
fitim të pandryshuar. Për biznesin e madh u mor vetëm një përgjigje, kjo e 
pamjaftueshme për të nxjerrë një zhvillim tipik për këtë grup biznesesh. Kjo 
shpërndarje e fitimit lidhet ngushtësisht me maturitetin e të bërit biznes 
dhe të përfitimit nga ekonomitë e shkallës, në veçanti të kostove fikse të 
biznesit. Nga ana tjetër ky rezultat konfirmon edhe njëherë vështirësitë e 
mëdha me të cilat hasen bizneset mikro për mbijetësën e tyre dhe migrimin 
drejt një shkalle më sipër. 
Një shpërndarje e ngjashme e përgjigjeve mbi fitimin e biznesit është 
reflektuar edhe në përgjigjen nëse biznesi është rritur në 3 vitet e fundit. 
Më pak se një e katërta e bizneseve mikro pohojnë se janë rritur në 3 vitet 
e fundit, rreth 40% e biznesit të vogël pohon se është rritur dhe mbi 60% 
e biznesit të mesëm pohon se është rritur. Edhe pse në këtë studim nuk 
mundëm të gjejmë ndonjë korrelacion të mirëfilltë ndërmjet bizneseve që 
kanë marrë grante dhe atyre që janë rritur, kjo shpërndarje konfirmon edhe 
njëherë vështirësitë që kanë bizneset mikro - në veçanti ato me dy persona, 
- për t’u rritur dhe për të kaluar në një fazë më të avancuar të ciklit të tyre të 
mbijetesës. Në këto kushte është shumë e rëndësishme ofrimi i granteve dhe 
projekteve, të cilat mbështesin një rritje të shëndetshme të biznesit mikro 
dhe mundësojnë shkallën e mbijetesës së tyre, duke i siguruar këtij biznesi 
mundësinë për t’u rritur dhe për të kaluar këto vështirësi. 
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Në rubrikën e fundit nga gratë sipërmarrëse u paraqitën tre problemet 
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, 
problemi i parë dhe i tretë ishin dy problemet që u zgjodhën më shpesh nga 
gratë sipërmarrëse pjesëmarrëse në vrojtim. Më konkretisht niveli i lartë i 
taksave dhe konkurrenca e pandershme ishin dy problematikat kryesore, që 
u zgjodhën nga më shumë se 58% e bizneseve. Më pas u renditen mungesa në 
financim (42%), problemet me korrupsionin dhe çmimin e lartë të 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%). 
Grafik 8. Pengesat e sipërmarrjes femërore 

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ

Duke parë shpërndarjen e problematikave 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 probleme 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 
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si dhe aksesi në financë si 3 problemet më të spikatura 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. 
Pavarësisht kufizimeve që mund të shfaqë kjo analizë, ajo 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. 
Grafik 9. Shpërndarja e pengesave (sipas madhësisë së biznesit)

Burimi: Vrojtimi i SHGPAZ
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1. Statistikat zyrtare tregojnë se pjesëmarrja në biznes e gruas ka ardhur në 
rënie që prej vitit 2016 e në vijim, për mungesë të politikave mbështetëse 
për gruan sipërmarrëse si dhe të përkeqësimit të ambjentit të të bërit 
biznes në Shqipëri.

2 Analiza e rezultateve të vrojtimit të mësipërm tregon se përfitimi i 
financimit prej grave sipërmarrëse nga programet mbështetëse të BE-së 
pothuaj mungon.

3. Gjithashtu vihet re se janë të pakta rastet kur gratë sipërmarrëse kanë 
përfituar grante nga programet kombëtare. 

4. Ecuria e fitimit dhe biznesit në tre vitet e fundit për pjesën më të madhe 
të bizneseve të vogla të analizuara është ose e pandryshuar ose më e ulët, 
duke konfirmuar se aftësitë e këtyre bizneseve për t’u rritur dhe migruar 
drejt niveleve më të larta është pothuajse e pamundur. Po kështu kjo 
dinamikë tregon se këto biznese janë të brishta dhe mundësia për t’u 
mbijetuar goditjeve të forta në ekonomi - si kjo e fundit Covid-19 - është 
e vogël. 

5. Gratë e vetëpunësuara, kryesisht në fushën e artizanatit e fillojnë dhe 
zhvillojnë aktivitetin e tyre me të ardhurat vetjake apo të familjes. Vihet 
re se ato nuk kanë përfituar asnjë grant. Nuk janë rritur në vite. Janë në 
kufijtë e mbijetesës.

6. Gratë sipërmarrëse që kryejnë aktivitetin në rrethin e Tiranës kanë 
përfituar më shumë nga grantet si ato kombëtare të shpërndara nga AIDA, 
ashtu edhe ato nga Bashkia e Tiranës që mbase është e vetmja bashki 
që ofron programe e grante për të rinjtë për të nxitur sipërmarrjen. Kjo 
sepse ato kanë mundësi të informohen më mirë e më shpejt krahasuar 
me gratë sipërmarrëse në rrethe.

7. Vrojtimi tregon se gratë sipërmarrëse kanë mjaft pengesa në ushtrimin e 
aktivitetit dhe më të rëndësishmet janë: mungesa e granteve për fillimin 
e biznesit, vlera e lartë e taksave dhe tatimeve, akses i ulët në financime, 
çmimi i energjisë elektrike dhe konkurrenca e pandershme.

8. Në tërësi konkluzionet e analizës së këtij vrojtimi tregojnë se në 
ekonominë tonë ka akoma hapësira/kapacitete të pashfrytëzuara. Dhe 
një nga këto janë gratë sipërmarrëse, të cilat nëse do të ndihmohen 
me trajnime dhe me financim apo me grante do të jenë një potencial i 
rëndësishëm në rritjen ekonomike të vendit.

KONKLUZIONE
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Për të rritur më tej rolin e gruas në shoqërinë shqiptare, dhe posaçërisht për 
të promovuar rolin e saj si sipërmarrëse, është e rëndësishme të hartohet 
një politikë e përshtatshme, e cila do të synojë të adresojë sfidat kryesore të 
sipërmarrjes femërore. Sfidat kryesore konsistojnë në klimën e përgjithshme 
të biznesit, aksesin në financa, arsim, trajnim dhe rrjetëzim e konkretisht:

1. Hartimi dhe zbatimi i programeve kombëtare/lokale të veçanta për 
mbështetjen e grave sipërmarrëse si për start-up-et, biznesin familjar 
dhe SME-të .

2. Rritja e programeve të BE-së me grante, për mbështetjen e gruas 
sipërmarrëse.

3. Rritja e ndërgjegjësimit dhe njohurive të grave sipërmarrëse për këto 
programe mbështetëse. 

4. Edukimi dhe trajnimi i grave sipërmarrëse për zhvillimin e aktivitetit të 
biznesit të tyre sipas standardeve kombëtare/BE-së e më gjerë, për të 
qenë konkurrues në tregjet ndërkombëtare.

5. Edukimi financiar dhe trajnimi i tyre për të përgatitur një plan biznesi sa 
më të mirë dhe cilësor për përfitimin e këtyre fondeve. 

6. Forcimi i kapaciteteve të rrjetit kombëtar të shoqatës së grave 
sipërmarrëse në qendër dhe në rrethe.

7. Monitorimi i planit të veprimit  për mbështetjen e gruas sipërmarrëse 
për periudhën 2016-2020.

8. Hartimi i planit kombëtar të veprimit për gruan sipërmarrëse për vitet e 
ardhshme.

9. Programe të reja të digjitalizimit të sipërmarrjeve të drejtuara nga gra.
10. Trajnime për përdorimin e platformave elektronike, teknologjisë së 

informacionit dhe marketingut digjital.
11. Platforma elektronike për të ndihmuar gratë sipërmarrëse me 

informacione, trajnime, praktikat më të mira kombëtare dhe 
ndërkombëtare.

REKOMANDIME
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Aneks 1

Pyetësor për gratë sipërmarrëse

Data _______________

Biznesi juaj ushtron aktivitet në fushën  e _________________________ 
Qyteti ku ushtroni aktivitetin  _________________ 

1. Cila është mosha juaj? (vetëm një përgjigje)    

 Deri më 24      40 - 49;
 24-29;      50 - 59;
    30-39;      Mbi 59

2.  Kur e keni filluar biznesin tuaj? (vetëm një përgjigje)

 1 – 3 vite me parë
 4 – 6 vite më parë 
 7 – 9 vite më parë
 Më shumë se 10 vite më parë

3.  Sa është numri i të punësuarve në biznesin tuaj? (vetëm një përgjigje)
 1-2
 3-9
 10-49
 50-99
 100-250
 Mbi 250

4. Ju e zotëroni të gjithë apo një pjesë të këtij biznesi? (vetëm një përgjigje)

 Të gjithë biznesin
 Pjesë të biznesit

5. A keni përfituar nga ndonjë program financiar apo fond grant?

 Po
 Jo
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6. Nëse po, nga cilat fonde/programe financiare keni përfituar?

 Programi IPARD (për mbështetje me grante në fushën e bujqësisë dhe agro-
përpunimit nga Ministria e Bujqësisë & Zhvillimit Rural)

 Kredia italiane për biznesin e vogël dhe të mesëm
 Kredia për gratë sipërmarrëse nga BERZH nëpërmjet Intesa San Paolo Bank
 Projekti IDEA (e mbështetur nga agjencia gjermane GIZ)
 Skema IDEA-Grant në mbështetje të aspirantëve për sipërmarrës (nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë)
 Fondi për start-up nga Yunus
 Fondi grant për start-up (nga Agjencia e Zhvillimit të Investimeve në 

Shqipëri (AIDA))
 Fondi grant i ekonomisë kreative/artizanatit (nga Agjencia e Zhvillimit të 

Investimeve në Shqipëri (AIDA))
 Fondi grant për inovacionin (nga Agjencia e Zhvillimit të Investimeve në 

Shqipëri (AIDA))
 Fondi grant për konkurrueshmërinë (nga Agjencia e Zhvillimit të 

Investimeve në Shqipëri (AIDA))
 Fondi grant për start-up nga Bashkia Tiranë
 Të tjera (specifiko ________________________________)

7. Si ka qënë fitimi i biznesit tuaj në krahasim me 3 vjet më parë?

¨ Më i ulët
¨ Më i lartë
¨ I njëjtë

8.A është rritur biznesi juaj në krahasim me 3 vjet më parë?

¨ Po
¨ Jo

9. Kush janë faktorët më problematikë për zhvillimin e biznesit tuaj (një ose më 
shumë përgjigje)

¨ Niveli i lartë i taksave dhe tatimeve
¨ Aksesi në financime (në banka apo institucione të mikrokredisë)
¨ Konkurrenca jo e ndershme (informaliteti)
¨ Korrupsioni
¨ Çmimi i energjisë elektrike
¨ Kontrollet e shpeshta të tatimorëve dhe vendosja e gjobave
¨ Ndryshimet e shpeshta të kuadrit ligjor për taksat e tatimet
¨ Infrastruktura e dobët
¨ Mungesa e granteve            


