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i.

Hyrje – Projekti “Ngritja e Kapaciteteve Inovative
të SME-ve”

ii.

Qëllimi, objektivi, synimi i projektit

Objektivi i projektit është të ngrejë kapacitetet inovative të
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) dhe të mbështesë ato në
krijimin e rrjeteve të qëndrueshme, duke përfshirë programet e risive
me SME të tjera nga rajoni i Ballkanit me qëllim shkëmbimin e
njohurive dhe zhvillimin e risive, duke sjellë së bashku partnerët dhe
duke pajisur SME-të me të dhëna të nevojshme, mjete dhe sisteme.

Rezultatet e pritshme:







Nxitja e njohurive dhe kuptimit brenda SME-ve në lidhje me
kapacitetin e tyre inovativ.
Rritja e konkurrueshmërisë së SME-ve duke mbështetur ato pa
dallim, me informacion, mjete dhe sisteme të cilësisë së lartë
për të nxitur kapacitetin e tyre inovativ.
Ngushtimi i hendekut të risive midis Bashkimit Europian dhe
vendeve IPA duke mbështetur transferimin e informacionit dhe
njohurive në rajonin e Ballkanit.
Përmirësim i proçesit të vendim-marrjes dhe planifikimit
strategjik në nivel kombëtar duke siguruar të dhëna, mjete dhe
sisteme të një cilësie të lartë dhe përshtatje në nivel
ndërkombëtar për përdorim nga hartuesit e politikave qofshin
ata kombëtarë, rajonalë apo lokalë.
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iii.

Partnerët e projektit dhe financimi

Partnerët e projektit janë:
1.

Shoqata Kombëtare e bizneseve të vogla dhe të mesme,
Bullgari.
2. Instituti Kombëtar i Statistikave, Bullgari.
3. Zyra Shtetërore e Statistikave, Maqedoni.
4. Instituti i Statistikave, Shqipëri.
5. Fondacioni për zhvillimin e SME-ve, Maqedoni.
6. Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit (S.M.E) Korçë,
Shqipëri.
7. Instituti i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit,
Akademia e Shkencave, Bullgari.
8. Fondacioni për Kërkim dhe Teknologji Hellas, Parku i
Shkencave dhe Teknologjisë, Kretë, Greqi.
9. Laboratori i Teknologjisë së Inxhinierisë të programimit dhe
Internetit, Universiteti i Qipros.
10. Fondi për Risi dhe Zhvillim Teknologjik, Maqedoni.

Financuar nga: Interreg Balkan Mediterranean – Bashkimi
Europian
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iv.

Përmbledhje

Në epokën e ekonomisë së njohurive, firmat e teknologjisë së lartë
përballen me ndryshime dinamike, konkurruese dhe të shpejta në
tregjet globale. Ato duhet të nxjerrin në pah krijimin, mbledhjen,
shpërndarjen, transferimin dhe aplikimin e njohurive për të shpejtuar
produkin, shërbimin dhe inovacionin e proçesit si dhe krijimin e
vlerës për të përmbushur nevojat e klientëve. Në firmat prodhuese të
teknologjisë së lartë, ka një rëndësi në rritje në të cilën njohuritë
kthehen në burimin kryesor të avantazhit konkurrues (Miles, 1993;
Miles, 1994).
Deri tani, strategjitë inovative janë bërë të një rëndësie të veçantë
për kompanitë moderne ndërkufitare.
Së pari, ato ndryshojnë në mënyrë domethënëse profilin e prodhimit
dhe ndikojnë në modelet konsumatore. Ato bazohen në të rejat
teknologjike që kanë për qëllim reduktimin e kostove të prodhimit,
shpërndarjes ose marketingut.
Së dyti, këto strategji synojnë të japin avantazhe të reja tek klientët
dhe mundësojnë kompanitë ndërkufitare të hyjnë në sektorët e rinj
në treg.
Sektori i SME-ve është shtylla e ekonomisë në vendet me të ardhura
të larta, por është më pak i zhvilluar në vendet me të ardhura të ulta.
Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD)
raporton se më shumë se 95% të ndërmarrjeve në zonën e OECD
janë të vogla dhe të mesme. Këto ndërmarrje zënë thuajse 60% të
punësimit në sektorin privat, japin një kontribut të madh në
inovacion dhe mbështesin zhvillimin rajonal dhe atë social.
Në Shqipëri, madhësia e një kompanie përcaktohet duke u bazuar në
numrin e punonjësve. Kompanitë me 1 – 4 punonjës janë kompani
shumë të vogla; kompanitë me 5 – 9 punonjës janë kompani të
vogla; kompanitë me 10 – 49 punonjës janë kompani të mesme;
kompanitë me më shumë se 50 punonjës janë kompani të mëdha.
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SME-të janë përgjegjëse për dy të tretat e fuqisë punëtore në Europë
dhe siç është vënë në dukje, SME-të kanë një sërë karakteristikash
kritike për menaxhimin e teknologjisë, të cilat duhet të merren në
konsideratë. Ana financiare është një çështje kritike, si dhe aksesi në
kapital është i vështirë për shkak të madhësisë së tyre. SME-të
përpiqen të përqëndrohen në probleme afatshkurtra sesa në strategji
afatgjata. Gjithashtu, ato përpiqen të jenë reaguese ndaj
ndryshimeve mjedisore. Në lidhje me teknologjinë, siç e thekson
dhe Dankbaar (1998), SME-të tradicionale (ndryshe nga teknologjia
që bazohet në SME) e trajtojnë teknologjinë si një mundësi, diçka që
shfaqet papritur dhe me të cilën duhet të merren nëse nuk mund të
evitohet. Një shqetësim i madh është ngurrimi i menaxherëve të
SME-ve të përballen me problemet e teknologjisë në një mënyrë
proaktive. Kjo është ndoshta një nga arsyet për mungesën e kërkesës
për ndërmjetësimin e teknologjisë. Zhvillimi i aftësive teknologjike
të SME-ve duhet të jetë një pjesë shoqëruese e rëndësishme në çdo
program të promovimit të transferimit të teknologjisë.
Menaxhimi i inovacionit ka marrë përsipër një rol themelor në
progresin e SME-ve sepse ai përfaqëson avantazhe konkurruese për
kompanitë në lidhje me tregun. Zhvillimi i zonës së inovacionit i jep
mundësinë një kompanie të përgatitet për t’u përballur me botën
industriale aktuale që ndryshon në mënyrë permanente. Midis
gjërash të tjera, menaxhimi i inovacionit u jep produkteve të
kompanisë vlerën e shtuar që do ta dallojë nga konkurrenca dhe do
fitojë avantazhe konkurruese (Roper dhe Arvanitis 2012).
Inovacioni në kompani mund të përcaktohet si një grup i mirë pune,
pra krijimi i rrjeteve (universiteteve, qëndrave studimore, etj) dhe
bashkëpunimi i biznesit është thelbësor (Yo guel dhe Boscherini,
1996). Pra, është e mundur të thuhet se inovacioni ka një efekt
pozitiv në rritjen dhe zhvillimin e kompanive (Boly 2004; Love,
Roper, dhe Bryson 2011; Zawislak et al. 2012). Ky studim do të
përpiqet të analizojë faktorët ndërkufitarë për të mundësuar zbatimin
e inovacionit për SME-të në Shqipëri.
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KAPITULLI I
1. Transnacionalizmi për SME-të në Shqipëri
1.1 Çfarë është transnacionalizmi?
Transnacionalizmi është zhvilluar si një nga kuadrot teorike më
kryesore për të kuptuar emigracionin bashkëkohor ndërkombëtar.
Transnacionalizmi bashkëkohor ndryshon nga praktikat e
mëparshme ndërkufitare sepse ai mbulon një gamë më të gjerë
aktivitetesh dhe pjesëmarrësish, sipas kompleksitetit dhe rrjedhojave
të tyre (Landolt 2001).
Transnacionalizmi, siç e ka përkufizuar Basch et al (1994) është
“një proçes sipas të cilit emigrantët, në aktivitetet e tyre të
përditshme krijojnë fusha sociale që kalojnë kufijtë kombëtarë”.
Teoria e transnacionalizmit është ideja se ekzistojnë lidhje në rritje
midis shoqërive kudo në botë, qofshin ato në çështje ekonomike,
politike dhe/ose kulturore (Vertovec, ND).
Transnacionalizmi si një proçes ekonomik përfshin ri-organizimin
global të proçesit të prodhimit, në të cilin mund të ndodhin faza të
ndryshme të prodhimit të çdo produkti në vende të ndryshme, me
qëllim minimizimin e kostove. Transnacionalizmi ekonomik, i
quajtur zakonisht si globalizim, u aktivizua gjatë gjysmës së dytë të
shekullit XX nga zhvillimi i internetit dhe komunikimit wireless, si
dhe reduktimit të kostove të transportit global të shkaktuara nga
format operuese virtuale. Korporatat shumëkombëshe mund të
shihen si një formë transnacionalizmi, në atë që ata kërkojnë të
minimizojnë kostot dhe maksimizojnë fitimet, duke organizuar
operacionet e tyre në mënyrat më efikase të mundshme pavarësisht
kufijve politikë.
Mbështetësit e transnacionalizmit kërkojnë të lehtësojnë fluksin e
njerëzve, ideve dhe mallrave nëpër rajone. Ata besojnë se kjo ka
lidhje gjithnjë e më shumë me rritjen e shpejtë të globalizimit
kapitalist. Ata i përmbahen idesë se nuk ka kuptim të lidhen kufijtë e
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shteteve të caktuara me fuqinë punëtore që ka emigruar, korporatat e
globalizuara, fluksin e parave, fluksin e informacionit dhe
bashkëpunimin global shkencor. Gjithsesi, teoritë kritike të
transnacionalizmit diskutojnë se kapitalizmi ndërkufitar ka ndodhur
me anë të rritjes së monopolizimit dhe centralizimit të kapitalit nga
grupet dominuese lider në ekonominë globale dhe blloqe të caktuara
të fuqishme. Studiues kritikë të kapitalizmit global (dhe krizës
globale ekologjike dhe pabarazisë) diskutojnë rreth një
transnacionalizmi nga poshtë midis punonjësve si dhe lëvizjeve
popullore sociale dhe politike (Wikipedia).
Shqiptarët sot vazhdojnë të jenë komuniteti më i madh emigrant
midis popujve të rajonit të Ballkanit. Më shumë se 25% e
shqiptarëve nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi kanë emigruar.
Flukset e emigracionit të shqiptarëve kanë qënë tepër të larta.
Tipologjia dhe fenomeni i emigrimit shqiptar ka patur ndikim në
kontributin e emigrimit si faktor mbijetese, konsumi dhe zhvillimi.
Gjithnjë e më shumë ky kontribut po bëhet jo vetëm një fenomen
ekonomik, por edhe social, kulturor dhe politik. Midis shqiptarëve të
rajonit, shqiptarët nga Shqipëria kanë numrin më të lartë të
emigrantëve në botë.
Emigrantët ndërkufitarë mund të jenë shumë inovativë në futjen e
produkteve të reja dhe mënyrave të të bërit biznes në vendet e
origjinës. Midis kredive, aseteve, teknikave të menaxhimit,
standarteve të konsumit dhe punonjësve ka patur gjithnjë një pjesë të
historisë njerëzore për shumë shekuj me radhë. Emigracioni ka
vazhduar edhe sot për arsye të ndryshme duke përfshirë luftrat, por
sidomos varfërinë. Gjithsesi, me natyrën e ekonomisë globale dhe
zhvillimin e teknologjisë që janë gjithnjë në ndryshim, emigracioni
dhe biznesi ndërkombëtar mundëson një kategori të re emigrantësh
të karakterizuar nga tiparet e tyre social-kulturore dhe angazhimi në
të paktën dy mjedise. Edhe pse ky fenomen i quajtur “brain drain”
mund të jetë shumë i keq për vendet në zhvillim sepse ai mbyt
përpjekjet për zhvillim ekonomik të këtyre vendeve duke i zbrazur
ato nga fuqia punëtore dhe elita intelektuale, ai mund të ketë një
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ndikim pozitiv në ekonomitë e vendeve në zhvillim për të arritur atë
që quhet “brain gain”. Edhe pse studime të mëparshme kanë
ndihmuar në dhënien e një kuptimi më të mirë të ndikimit të
diasporës në vend në fusha të tilla si lehtësimi i varfërisë me anë të
remitancave, sipërmarrjes dhe transformimit institucional dhe
inovacionit, një sërë çështjesh të rëndësishme që lidhen me
disaporën akoma kanë nevojë për vëmendje nga kërkuesit.
Sipërmarrja në diasporë i referohet iniciativave sipërmarrëse të
ndërmarra nga një emigrant në vendin e tij/saj ndërkohë që qëndron
jashtë shtetit. Si e tillë, sipërmarrja në diasporë nuk është sinonim
me sipërmarrjen ndërkufitare (Sequeira et al. 2009) sepse një
sipërmarrës ndërkufitar nuk ka pse të jetë një anëtar diaspore.
Përdorimi i termit “ndërkufitar” për këtë kategori sipërmarrësish
është diskutuar në Portes (2001) dhe Nkongolo-Bakenda dhe
Chrysostome (2013).
1.2 Marrëdhënia midis emigracionit dhe zhvillimit në SME-të
shqiptare
Së pari, kompanitë ndërkufitare dhe menaxhimi i tyre strategjik
fokusohen në të njëjtën kohë në të gjitha parametrat konkurrues:
kostot e prodhimit, cilësinë e produktit, kohën e shpërndarjes,
zhvillimin e njohurive, barrierat e tregut dhe stabilizimin e situatës
financiare.
Së dyti, kompanitë ndërkufitare kryejnë startegji inovative globale
sipas vektorëve të ndryshëm në nivele të ndryshme: në sferën e
burimeve, në tregje mallrash dhe shërbimesh, në shkrirje
kompanish, etj.
Së treti, pozicionet e konkurrentëve të kompanive ndërkufitare
përballen me ndryshimet dinamike, situatat në tregjet globale bëhen
më pak të parashikueshme dhe periudhat e parashikimit më të
shkurtra.
Theksohet se lidhjet midis emigracionit dhe zhvillimit duhet të
përshtatin një nocion më të larmishëm hapësire (Allen 2003)
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përderisa epoka e quajtur globalizim, shoqëri në rrjet apo shoqëri
botërore dhe qarkullim gjithnjë e në rritje sjell më shumë alternativa
për ndërveprim midis emigracionit dhe zhvillimit (Faist 2008).
Prandaj, qeveria shqiptare dhe institucionet dhe agjencitë qeveritare
dështuan të krijonin kuadrin ligor dhe të politikave për mobilizimin
e burimeve ekonomike dhe financiare të diasporës si burim për
zhvillimin e vendit. Si rrjedhim, interesi dhe vëmendja e tyre në
sipërmarrjen ndërkufitare dhe rrjetet kanë qënë të pamjaftueshme.
Po kështu, kjo ka ndikuar lidhjet tepër të dobta midis Shqipërisë dhe
sipërmarrjes ndërkufitare dhe rrjeteve që rezultojnë në kontekst të
emigracionit. Duke patur parasysh këtë situatë, është e
domosdoshme që forcimi i lidhjeve midis Shqipërisë dhe
komuniteteve emigratore jashtë vendit të fokusohen më shumë në
sipërmarrjen ndërkufitare dhe rrjetet ndërkufitare që lidhin
Shqipërinë me vendet e destinacionit të emigrantëve.
Grafiku 1

Raporti i Krahasimit të Inovacionit në SME në Shqipëri, Shtator 2020.
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Në një studim të kryer nga IDRA dhe partneri ynë INSTAT me një
total prej 1000 kompanish të studiuara në sektorin e teknologjisë së
informacionit, 797 kompani u përgjigjën se grantet e qeverisë për
inovacion kanë patur pak ose aspak rëndësi. Ndikimi më i
rëndësishëm ka qënë në kompanitë e vogla me 0-9 punonjës (737
kompani). Vetëm 233 kompani mendojnë se grantet e qeverisë kanë
qënë një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e inovacionit. Ndikimi
ka qënë më shumë tek kompanitë e vogla dhe të mesme. Nuk ka
ndikim tek kompanitë e mëdha me 50-249 punonjës.
1.3 Sipërmarrësit emigrantë ndërkufitarë dhe të brendshëm
Sipërmarrja ndërkufitare emigruese i referohet aktiviteteve
ndërkufitare të sipërmarrjes të kryera nga sipërmarrës emigrantë.
Duke bërë këtë, ata marrin avantazh nga kontaktet e tyre dhe
njohuritë nga jashtë vendit të emigrimit, duke zhvilluar lidhje dhe
shkëmbime midis vendeve dhe shoqërive të ndryshme (Peraldi
2002). Në veçanti, ky lloj biznesi kryhet në lidhje të ngushtë me
(fillimisht) vendin e origjinës së emigrantit (Brzozowski et al., 2014;
Landolt et al., 1999; Landolt, 2001).
Sipërmarrja ndërkufitare emigruese ndryshon nga sipërmarrja
emigruese (në përgjithësi) në faktin se në vend që të fokusohet
vetëm në kontekstin e vendit të emigrimit dhe në lidhjet
bashkëkombëse aty, ajo merr në konsideratë mundësinë e rrugëve
dhe lidhjeve të ndryshme të lëvizjes. Në veçanti, sipërmarrja
ndërkufitare emigruese thekson idenë se sipërmarrësit emigrantë
mund të operojnë përtej grupit bashkëkombës dhe emigrant në
vendin e emigracionit, duke zgjeruar lidhjet e tyre me grupet dhe
vendet e tjera. Gjithsesi, të dyja fushat kanë të përbashkët fokusimin
tek sipërmarrësi dhe jo biznesi në vetvete (Drori et al., 2009).
Prandaj, është e mundur të bëhet dallimi midis sipërmarrësve
emigrantë ndërkufitarë (TIE) dhe sipërmarrësve emigrantë në
përgjithësi, të cilët mund të quhen dhe sipërmarrës emigrantë të
brendshëm (DIE). Sipërmarrësit emigrantë ndërkufitarë janë
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sipërmarrës emigrantë, biznesi i të cilëve kalon kufijtë, duke
përfshirë lidhjet e biznesit jashtë vendit të emigrimit. Drori dhe
kolegët e tij (2009; 1001) pohojnë se TIE “janë individë të cilët
emigrojnë nga një vend në një tjetër, duke ruajtur njëkohësisht
lidhjet e biznesit me vendin e tyre të origjinës dhe duke përshtatur
aktualisht vendet dhe komuinitetet. Duke udhëtuar fizikisht dhe
virtualisht, TIE në të njëjtën kohë angazhohen në dy ose më shumë
mjedise duke bërë të mundur lidhjet kritike globale që nxitin aftësitë
e tyre për të maksimizuar në mënyrë kreative, dinamike dhe
logjistike bazën e vet të burimeve”. Dy çështje janë marrë në
konsideratë: përdorimi i aftësive personale dhe kontakteve sociale
për praktikat e biznesit.
Studimet ilustrojnë se sipërmarrësit emigrantë të brendshëm
përdorin njohuritë e fituara gjatë arsimimit të tyre për të operuar më
mirë biznesin. Niveli i tyre i arsimimit dhe kurset e trajnimit i
ndihmojnë sipërmarrësit të menaxhojnë biznesin e tyre dhe të arrijnë
sukses ekonomik (Valdez, 2008). Beckers dhe Blumberg (2013)
theksojnë se, midis faktorëve të tjerë, një farë shkalle arsimi është
thelbësore në marrjen e avantazhit të mundësive të disponueshme.
Megjithatë, një studim italian (Chiesi dhe Zucchetti, 2003) tregoi se
lloji i specializimit dhe fusha e arsimit janë më pak domethënëse
sesa niveli i lartë i arsimit. Në pjesën më të madhe të rasteve, niveli
nuk është absolutisht i lidhur me biznesin, por thjesht u siguron
sipërmarrësve një mënyrë të duhur të të menduarit që i çon ata drejt
një performance më të mirë. Sipërmarrësit vendas raportojnë
përdorimin e niveleve të tyre arsimore (diplomave); gjithsesi, vetëm
në pak raste këta sipërmarrës i kanë direkt të lidhura diplomat e tyre
me biznesin (psh, menaxhim, ekonomi). Literatura gjithashtu ka
nxjerrë në pah rolin themelor të eksperiencës së mëparshme të
punës. Pjesa më e madhe e sipërmarrësve kanë patur eksperienca
pune të mëparshme përpara se të fillonin bizneset e tyre; kjo
eksperiencë pune, kryesisht në vendin e emigrimit, ndikon
pozitivisht praktikat e biznesit (Basu, 2001; Brettell & Alstatt, 2007;
Nee & Sanders, 2001). Sipërmarrësit emigrantë të brendshëm marrin
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avantazh nga këto eksperienca, gjë që u jep këtyre sipërmarrësve
njohuri më të mira mbi sektorin dhe siguron kontakte të rëndësishme
që në fillim të biznesit (furnitorë dhe klientë, psh). Po kështu, DIE
përfitojnë nga eksperiencat e mëparshme, si në vendin e tyre të
origjinës ashtu dhe në vendin e emigrimit (Raijman & Tienda, 2000;
Solano, 2015a).
1.4 Sipërmarrësit emigrantë ndërkufitarë (TIE)
Studimet e mëparshme tregojnë qartë se aftësitë dhe eksperiencat e
sipërmarrësve ndërkufitarë luajnë një rol të rëndësishëm në praktikat
e biznesit. Së pari, ka një lidhje reciproke pozitive midis të qënit TIE
dhe nivelit arsimor. Portes dhe kolegët (2002) ishin të parët që vunë
re se numri i viteve të arsimit formal ndikon mundësinë e zhvillimit
të një biznesi. Ky ndikim ishte më i fortë për sipërmarrësit
emigrantë me biznese ndërkufitare. Në këtë drejtim, Solano (2015a)
vuri në dukje një dallim të rëndësishëm midis DIE (sipërmarrës
emigrantë të brendshëm) dhe TIE, që tregon se fusha e arsimit të
TIE në përgjithësi lidhet më ngushtë me biznesin (psh, ekonomi,
menaxhim biznesi ose gjuhë të huaj) sesa fushat e DIE. Autorë të
tjerë (Kariv et al, 2009; Patel & Conklin, 2009) kanë pohuar se një
nivel i lartë arsimi lidhet më shumë me suksesin e aktivitetit. Së
dyti, përveç nivelit arsimor, puna e mëparshme dhe eksperiencat e
jetës duket se janë thelbësore për suksesin e biznesit (shikoni psh,
Ambrosini, 2012; Patel & Conklin, 2009; Solano, 2015a; Terjesen &
Elam, 2009). Ashtu si në rastin e sipërmarrësve të brendshëm,
eksperienca në punë e TIE i lejon ata të njihen me tregun dhe të
kenë një sërë kontaktesh kur fillojnë një biznes. Gjithsesi, duke qënë
se TIE në përgjithësi kërkojnë një farë niveli njohurish dhe
kontaktesh jo vetëm në vendin e emigrimit por edhe jashtë shtetit,
TIE përdorin eksperiencën në punë në vendin e origjinës më shumë
se DIE. Për shembull, me anë të eksperiencës së tyre në punë në
vendin e origjinës, TIE mund të zhvillojnë lidhje të privilegjuara
(me furnitorët, psh) që u mundësojnë atyre të kryejnë praktika
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biznesi ndërkufitare. Terjesen dhe Elam (2009) shtojnë se
eksperienca e jetës përsa i përket udhëtimeve dhe emigrimit është e
rëndësishme në biznes. Këto aktivitete i lejojnë emigrantët të
zhvillojnë një pamje më fleksibël të punës, gjë që u mundëson atyre
të mobilizojnë burime nga e gjihtë bota. Së treti, kërkimi i gjerë
ilustron ndikimin e aftësive në gjuhë në praktikat e biznesit
ndërkufitar (Light et al., 2002; Rusinovic, 2008; Solano, 2014,
2015a; Terjesen & Elam, 2009). Këto aftësi linguistike janë
themelore për të lidhur vendet dhe shfrytëzuar mundësitë nga e
gjithë bota. Këto aftësi dhe eksperienca u mundësojnë sipërmarrësve
të shfrytëzojnë burime të disponueshme për inernacionalizimin e
bizneseve të tyre, për të menaxhuar rrjete të shumta dhe për të
vendosur lidhje midis konteksteve institucionale dhe të lidhjeve
(Chen & Tan, 2009; Drori et al., 2009; Riddle et al., 2010; Terjesen
& Elam, 2009).
Literatura që ka të bëjë me TIE është përqëndruar shumë në rrjetet
sociale të sipërmarrësve (kontaktet sociale) dhe përbërjen dhe
përdorimin e atyre rrjeteve, që shfaqen si “motori” i biznesit
ndërkufitar: “sipërmarrësit ndërkufitarë mbështeten në rrjetet dhe
strukturën sociale virtuale dhe fizike të këtyre rrjeteve për të lidhur
mundësi të reja dhe shpesh pozicionuar aktorë të tjerë si ndërmjetës”
(Terjesen & Elam, 2009: 1115). Rrjetet sociale i ndihmojnë TIE të
drejtojnë bizneset e tyre, duke siguruar burime, reduktuar kostot e
transaksionit dhe menaxhuar apo ndihmuar operimin e biznesit
jashtë vendit të emigrimit. Për të zhvilluar aktivitetet ekonomike
ndërkufitare, sipërmarrësi shfrytëzon burimet e siguruara nga
kontaktet sociale që ndodhen edhe në vendin e origjinës edhe në atë
të destinacionit (Cesari, 2002; Patel & Conklin, 2009; Peraldi,
2002). Në fakt, TIE në përgjithësi mbështeten në ndarjen e kufijve
(Landolt, 2001) dhe “rrjetet e globalizuara” (Chen & Tan, 2009;
Tan, 2008) me lidhje si globale ashtu dhe lokale. Prandaj, një nga
karkateristikat parësore të sipërmarrësve është të nxjerrin avantazh
nga kontaktet e shpërndara gjeografikisht. Krahasimi i rrjeteve
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sociale të TIE dhe DIE tregon se TIE kanë më shumë kontakte (pune
dhe personale) jashtë vendit të emigrimit sesa DIE (Solano, 2015a).
Një sërë artikujsh (psh., Basu, 2001; Flot-Fresnoza & Pecoud, 2007;
Nee & Sanders, 2001; Wong, 1998) kanë nxjerrë në pah rëndësinë e
madhe të rrjeteve familjare në praktikat e biznesit: “Eksperienca
jonë në fushë sugjeron se familja është shpesh organizata sociale
primare që mbështet krijimin dhe operimin e një biznesi të vogël”
(Sanders & Nee, 1996: 235). Pjesëmarrja e familjes luan një rol të
rëndësishëm në zhvillimin e formave të sipërmarrjes. Mënyra e parë
për të siguruar mbështetje është ndihma ekonomike: aksesi në
kapitalin financiar shpesh sigurohet nga format e huave familjare.
Familja gjithashtu mund të sigurojë punonjësit; shumë biznese janë
familjare ose punësojnë anëtarët e familjes, duke përfaqësuar një
fuqi punëtore të motivuar, fleksibël dhe me kosto të ulët ose pa
kosto. Të afërmit gjithashtu mund të sigurojnë informacionin e
duhur. Disa anëtarë të familjes mund të kenë një historik të gjatë
qëndrimi në vendin e emigrimit dhe mund të sigurojnë informacion
të dobishëm për biznesin, si për shembull në lidhje me hapat
burokratike të nevojshme për të filluar një biznes ose mundësitë e
disponueshme.
2.

Pengesat për zbatimin e inovacionit tek SME-të në
Shqipëri

Mjedisi ligjor dhe rregullator është tepër i rëndësishëm për
aktivitetin e sipërmarrësve ndërkufitarë (Saxenian 2002; 2005).
Një nga pengesat që sipërmarrësit shqiptarë hasin është fakti se
Shqipëria ka mangësi në kuadrin ligjor dhe rregullator për të
akomoduar sipërmarrësit ndërkufitarë, sidomos sipërmarrësit që
lidhen me emigracionin në vend. Qeveria ka vënë në axhendën e vet
bashkëpunimin midis emigracionit dhe zhvillimit, por nuk ka patur
masa të dukshme të qëndrueshme për të zbatuar një bashkëpunim të
tillë.
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SME-të në Shqipëri shpesh pengohen nga paaftësia për të përftuar
kapital financiar për rritje dhe zgjerim. Sistemet financiare lokale
nuk mbështetin mjaftueshëm nevojat e SME-ve me rrjedhoja
negative për zhvillim ekonomik. SME-të në Shqipëri përballen me
një hendek financiar që dëmton përparimin ekonomik.
Grafiku 2

Raporti i Krahasimit të Inovacionit në SME në Shqipëri, Shtator 2020.

Tek studimi i kryer nga INSTAT dhe IDRA mbi kompanitë e
intevristuara në sektorin e TIK, financa e brendshme për inovacion
ka qënë një faktor mundësues i një rëndësie të lartë dhe të mesme
për 787 kompani (në total 1000). Pjesa më e madhe e kompanive
(751) të cilat janë përgjigjur se financa e brendshme ishte një faktor
i një rëndësie të lartë dhe të mesme, janë kompanitë e vogla me 0-9
punonjës.
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2.1 SME-të në Shqipëri (Raporti Krahasues për SME-të në
Shqipëri, Shtator 2020)
Ky seksion siguron një pamje të përgjithshme që lidhet me
shpërndarjen e ndërmarrjeve në Shqipëri. Përsa i përket madhësisë
së firmës sipas numrit të punonjësve, rreth 85.1% e bizneseve aktive
në Shqipëri operojnë me deri 4 punonjës, rreth 7.3% kanë 5-9
punonjës. Ndërkohë që ato biznese me 10-49 punonjës përbëjnë
5.9% të ndërmarrjeve aktive dhe firmave të mëdha (50 punonjës ose
më shumë) janë 1.7%. Të dhënat tregojnë se në numër i
konsiderueshëm biznesesh në Shqipëri janë shumë të vogla ose të
vogla: rreth 72.4% të bizneseve aktive.
Në përgjithësi, numri i bizneseve aktive është ulur gjatë katër viteve
të fundit. Në vitin 2016 ishin 128,020 biznese aktive, ndërsa në 2019
ky numër u ul në 116,637 (-8.9%). Sipas të dhënave, kjo ulje
shkaktohet nga ulja e numrit të bizneseve shumë të vogla aktive. Në
të kundërt, numri i bizneseve me më shumë se 4 punonjës është
rritur në krahasim me vitin 2016.
Tabela 1. Bizneset aktive në Shqipëri sipas numrit të punonjësve
2016 – 2019
Bizneset aktive

Totali

2016

2017

2018

2019

128,020

124,768

120,736

116,637

1-4

112,963

88.2%

108,769

87.2%

103,603

85.8%

99,314

85.1%

5-9

7,551

5.9%

7,952

6.4%

8,442

7.0%

8,484

7.3%

10-49

5,836

4.6%

6,237

5.0%

6,738

5.6%

6,866

5.9%

50+

1,670

1.3%

1,810

1.5%

1,953

1.6%

1,973

1.7%

*duke përjashtuar bujqësinë, pyjet dhe peshkimin
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Më tej, është tepër interesant fakti i shpërndarjes së bizneseve sipas
aktivitetit kur merret parasysh fakti se studimi fokusohet vetëm në
sektorët specifikë të biznesit. Targeti i studimit janë sektorët si më
poshtë:





Prodhues kompjuterash, produktesh elektronike dhe optike;
Telekomunikacion;
Programim kompjuterash, konsulencë dhe aktivitete që
lidhen me to;
Aktivitete të shërbimit të informacionit

Këta sektorë përbëjnë 2% të numrit total të bizneseve aktive. Pjesa
më e madhe e këtyre bizneseve janë: programim kompjuterash,
konsulencë dhe aktivitete që lidhen me to (56.9%); Aktivitete
shërbim informacioni (22.4%), rreth një në pesë janë
Telekomunikacion (20.3%), ndërsa vetëm 11 biznese janë
kategorizuar si Prodhues kompjuterash, produkte elektronike dhe
optike (0.5%).
Ia vlen të përmendet se numri total i këtyre bizneseve është rritur gjatë
katër viteve të fundit (nga 1,898 biznese në vitin 2016 në 2,409 në 2019,
ose një rritje prej 27%), e cila është shkaktuar kryesisht nga numri i
firmave që operojnë në fushën e programimit kompjuterik, konsulencës
dhe aktiviteteve që lidhen me to, ndërsa sektori i telekomunikacionit
është ulur nga 725 biznese në 488 gjatë kësaj periudhe.
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Tabela 2. Bizneset aktive në Shqipëri sipas aktivitetit (vetëm
sektorët e targetuar) – 2016 – 2019
Bizneset aktive

Totali

2016

2017

2018

2019

1,898

2,282

2,280

2,409

Prodhues kompjuterash;
produkte
elektronike&optike

11

0.6%

12

0.5%

7

0.3%

11

0,5%

Telekomunikacion

725

38.2%

634

27.8%

557

24.4%

488

20.3%

Programim kompjterash,
konsulencë dhe aktivitete
që lidhen me to

884

46.6%

1,096

48%

1213

53.2%

1,371

56.9%

278

14.6%

540

23.7%

503

22.1%

539

22.4%

Aktivitete të shërbimeve
të informacionit

SME-të janë një pjesë thelbësore për ekonominë në Shqipëri dhe
luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen e mëtejshme, inovacion dhe
sukses. Për fat të keq, ato janë tepër të kufizuara në aksesin në
kapitalin që kërkojnë për t’u zhvilluar dhe zgjeruar. Ato nuk janë në
gjendje të kenë akses në financë nga bankat lokale, ose përballen me
kushte tepër të pafavorshme kredie akoma edhe më shumë si
rrjedhim i krizës financiare. Rezultati është mungesa e një tregu
kredie për SME-të që të funksionojë mirë, dhe SME-të pengohen në
rritjen e tyre, me rrjedhoja negative për inovacion, rritje ekonomike
dhe elasticitetin makro-ekonomik në vendet në zhvillim.
Në studimin tonë, midis sfidave të tyre, ato kanë përmendur çështje
të tilla si korrupsioni, taksat e larta, konkurrencën e pandershme,
mungesën e komunikimit, njohuri biznesi dhe informacioni nga ana
e njerëzve të angazhuar në biznes si në administratën lokale ashtu
dhe atë kombëtare, norma interesash bankare të larta për kredi,
mangësi në njohuritë mbi biznesin dhe në informacion nga ana e
stafit të administratës së qeverisë, infrastrukturë (ndërprerje energjie
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elektrike, çmimi i lartë i gazit), konkurrenca e pandershme, mungesa
e mbështetetjes nga shteti për biznesin.
Bledari, kur u pyet rreth vështirësive që ka hasur ai në biznesin e
vet, u përgjigj: “Ka patur shumë vështirësi. Dukej gati e pamundur;
pengesa nga konkurrentët, konkurrenca e pandershme ende vazhdon
dhe plot arsye të tjera të tilla si: moszbatimi i ligjit, korrupsioni, para
nën dorë në doganë” (i kthyer nga Greqia, kompani eksportuese).
“Është shumë e vështirë, sidomos në fillim. Mentaliteti burokratik
na ka sjellë shumë probleme. Është shumë e vështirë të takosh
njerëzit nëpër zyra. Nëse shkon të marrësh informacion, askush nuk
është në zyrë. Edhe nëse i takon, nuk e kanë idenë se si operon
biznesi. Hapin probleme më kot. Na thonë do ju vë gjobë. E përse?
Ata kërkojnë gjëra që janë absurde!” (i kthyer nga Italia, kompani
eksportuese).
Aftësia për të përzgjedhur idetë e duhura dhe liria për të bërë
inovacion janë faktorë të tjerë që luajnë një rol të rëndësishëm për
SME-të ndërkufitare shqiptare. Angazhimi i menaxhimit të lartë në
inovacion është një orientues shumë i rëndësishëm sepse ai siguron
bashkëpunimin ndër-funksional dhe krijon një mjedis inovativ.
Pengesat më të mëdha për inovacionin janë burimet e
pamjaftueshme dhe mungesa e një strategjie formale inovacioni.
Strukturat organizative që nuk janë të përshtatshme për nxitjen e
inovacionit përmenden si pengesa, si dhe tendenca e kompanisë për
të vazhduar të kushtojë kohë dhe të holla në projekte jo të
sukesshme.
Një pengesë e fundit është ajo që ndodh kur një kompani ndjek
inovacionin duke kërkuar kompetenca të ndryshme nga ato që janë
të disponueshme brenda kompanisë (Jamrog, 2006). Kompanitë
inovuese të suksesshme nuk ka pse të mbështeten vetëm në
kompetencat e brendshme kur është fjala për inovacion. Chesbrough
(2003) thekson paradigmën e inovacionit të hapur që supozon se
kompanitë nuk duhet të mbështeten vetëm në kompetencat e tyre të
Kërkim&Zhvillimit siç bëjnë në modelin e inovacionit të mbyllur,
por thithin dhe përdorin njohuritë nga jashtë kompanisë sipas
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formave të ndryshme të bashkëpunimit me furnitorët dhe blerësit
ose në disa raste, edhe me konkurrentët.
Grafiku 3

Raporti i Krahasimit të Inovacionit në SME në Shqipëri, Shtator 2020

Shumë nga kompanitë që kanë punonjës të aftë për të bërë inovacion
janë kompanitë e vogla (705) dhe ato të mesme (36). Nga një total
prej 1000 kompanish të intervistuara 742 kompani janë përgjigjur se
kanë punonjës të aftë për të mundësuar inovacion.
Disa nga sfidat në biznes me të cilat përballet një sipërmarrës nga
disapora në vendin e vet janë si më poshtë: (a) sfidat etike, ose e
quajtuar ndryshe korrupsion (Mauro 1995; Sheifer dhe Vishny
1993), përgjegjësia e dobët sociale; mosbesimi i mjedisit të biznesit
(Chrysostome 2014); (b) sfidat administrative dhe ligjore ose
burokracia (Guriev 2004; Ciccone dhe Papaioannou 2007) që
rezultojnë në vonesa të gjata për fillimin e biznesit, që rritin kostot e
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operacioneve dhe ndikojnë konkurrencën tek sipërmarrësit e
diasporës, pasiguria e taksave, sistem rregullator i paqartë, luhatjet e
monedhës, institucione jo funksionale, informacion i varfër, sistem
ligjor jo efikas dhe paqëndrueshmëri politike. (Anyaeche 2012),
sistem juridik jo efikas dhe i papërgjegjshëm (Gray 1997); (c) sfidat
sociologjike që mund të marrin formën e mosbesimit ndërpersonal
(Nun dhe Wantchekon 2010), anëtarët e familjes në ngarkim (Yang
2010), etj.
3.

Faktorët ndërkufitarë që mundësojnë zbatimin e
inovacionit

Kapaciteti i inovacionit mund të rritet nëpërmjet pjesëmarrjes nëpër
aktivitete që nxitin dhënien e burimeve inovative dhe kthimin e
burimeve si bazë njohurish të kompanisë në një mjedis ndërveprues
(Szeto, 2000).
Së brendshmi, një kompani mund të zhvillojë më tej inovacionin
dhe ta aplikojë atë në zhvillimin e produkteve të reja që do të
kthehen në bazë njohurish për kompaninë nëse kodifikimi aplikohet
sistematikisht (Miczkaand Größler, 2010). Së jashtmi, rrjeti ndërorganizativ është një mjedis për ndërveprim dhe aktivitete të tilla si
projekte të përbashkëta, bashkëpunime dhe aleanca për kërkim dhe
zhvillim dhe mund të jenë të avantazhe për pjesëmarrësit në nivele
të ndryshme (Szeto, 2000).
Për të menaxhuar mundësitë e inovacionit, hapi i parë është matja e
kësaj karakteristike, pra, krijimi i metodave për të matur këtë
kapacitet në kompani është thelbësor për të përcaktuar kushtet
aktuale të kompanisë dhe përcaktuar një përmirësim për strategjinë.
Shumë kërkime janë përpjekur të formojnë më mirë një vlerësim për
inovacionin. (Milbergs 2004; Muller, Välikangas, dhe Merlyn 2005)
kanë kryer një rishikim të literaturës, duke analizuar zhvillimin e
metrikave të inovacionit dhe përcaktuar metrika të reja që fokusohen
në matjen e proçeseve inovative. Autorë të tjerë pohojnë se
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inovacioni brenda kompanive përfshin fusha të ndryshme, prandaj
mënyra më e mirë për të matur kapacitetet e inovacionit është duke
propozuar dhe zgjidhur një problem shumë-kriterësh (Feeny dhe
Rogers 2003; Rodrigues, Fernandes, dhe Martins 2006). (Adams,
Bessant, dhe Phelps 2006) kanë realizuar një analizë bibliografike
duke dhënë propozime të ndryshme mbi matjen e inovacionit në
SME-të dhe tregojnë se aktualisht mënyra më e mirë për matjen e
kapaciteteve të inovacionit është përdorimi i metodës shumëkriterëshe. Përcaktimi i metrikave apo metodave siguron bazat për
krahasim, përderisa kjo siguron mundësinë për matjen e kompanive
brenda të njëjtit kriter.
Janë identifikuar dy lloje kryesore sipërmarrësish, të cilat janë
quajtur sipërmarrës “nevojë” dhe “mundësi”: lloji i parë krijon
biznesin e vet të vogël si një mënyrë për të evituar papunësinë; lloji i
dytë percepton në mënyrë aktive dhe ndjek mundësitë e biznesit.
Gjithashtu, vlerësohet kontributi i tyre në terma të vlerës së shtuar
në nivel individual dhe të komunitetit, si dhe duke ndikuar
potencialisht në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.
Tabela 1 tregon se arsyet pse këta sipërmarrës kanë vendosur të fillojnë
një biznes në Shqipëri është një kombinim i faktorëve “shtyj dhe tërheq”
që përfshijnë disponueshmërinë e tregjeve lokale (78%) dhe arsyet
familjare (78%), kushtet e favorshme për biznes në Shqipëri (69%),
kriza ekonomike jashtë shtetit (65%), dëshira për të kontribuar në
zhvillimin ekonomik të Shqipërisë (60%), disponueshmëria e fuqisë
punëtore të kualifikuar/mundësi për të sjellë klientë ose kompani të
huaja në Shqipëri (56%). Cilësia e jetës sociale në Shqipëri dhe
mjedisi human për jetën familjare (56%) janë gjithashtu të
rëndësishme.
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Tabela 3. Arsyet e rëndësishme për të filluar biznes
në Shqipëri
Arsye për të filluar një biznes
në Shqipëri
Disponueshmëria e tregut
shqiptar / tregjeve rajonale /
tregjeve preferenciale
Arsye familjare
Kushte të favorshme biznesi në
Shqipëri
Kriza ekonomike në botë
Dëshira për të kontribuar në
zhvillimin ekonomik në
Shqipëri
Disponueshmëria e punës së
kualifikuar / mundësi për të
sjellë klientë ose kompani të
huaja në Shqipëri
Cilësia e jetës sociale në
Shqipëri / mjedis më human në
jetën familjare
Më pak konkurrencë në
Shqipëri
Kushte të pafavorshme biznesi
jashtë shtetit
Kosto më të ulta të operimit të
biznesit në Shqipëri
Patriotizmi
Nuk ndihem i barabartë me të
tjerët jashtë shtetit
Pamundësia për të marrë
statusin ligjor jashtë shtetit (psh,
skadim i vizës)
Stimuj të ofruar nga shteti
shqiptar
Nostalgji

Jo e
rëndësishme

E
rëndësishme

Shumë e
rëndësishme

E rëndësishme
+ shumë e
rëndësishme

2

11

7

18 (78%)

2

13

5

18 (78%)

4

12

4

16 (69%)

4

14

1

15 (65%)

6

8

6

14 (60%)

7

11

2

13 (56%)

7

10

3

13 (56%)

8

10

2

12 (52%)

10

6

4

10 (43%)

10

9

1

10 (43%)

11

7

2

9

(39%)

9

5

4

9

(39%)

13

5

2

7

(30%)

15

3

2

5

(21%)

11

5

4

2

(8%)
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Tabela 4. Tre pengesa të mëdha tek të bërit biznes në
Shqipëri
Pengesa e
parë

Pengesa e
dytë

Pengesa e
tretë

Korrupsioni

21%

4%

8%

Proçedura administrative të komplikuara

17%

4%

8%

Konkurrenca e pandershme (punë informale, pra
reduktimi i kostove të shërbimit)

17%

13%

8%

Mungesa e mbështetjes nga shteti

17%

13%

4%

Mungesa e mbështetjes nga bankat / aksesi në kapital

4%

/

4%

Kulturë e biznesi e papërshtatshme

4%

4%

4%

Shërbime të dobëta biznesi (banka, financa, shërbime
ligjore)

4%

/

/

Sistem ligjor i papërshtatshëm

4%

4%

4%

Kushte tregu të pazhvilluara

Lloji i pengesave

4%

8%

8%

Ndryshime të vazhdueshme / paparashikueshmëri e
kushteve të biznesit

/

13%

/

Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar / të
përshtatshme

/

17%

13%

Instabiliteti politik ose ekonomik

/

13%

17%

Infrastrukturë e dobët

/

4%

/

Kur u pyetën rreth tre pengesave të mëdha tek të bërit biznes në
Shqipëri, rreth 40% e pjesëmarrësve në studim përmendën
korrupsionin dhe konkurrencën e pandershme si pengesa më e madhe
kryesore për operimin e një biznesi në Shqipëri. Në fakt, kjo e fundit
është parë si faktori i dytë dhe i tretë më i vështirë në biznes në
Shqipëri. Proçedurat e komplikuara administrative, mungesa e
mbështetjes nga shteti, mungesa e mbështetjes nga bankat janë
përmendur gjithashtu si pengesa.
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Tabela 5. Avantazhet e të bërit biznes në Shqipëri krahasuar me vendet
e tjera

Kushtet e biznesit
Kostot operacionale

Më e ulët në
Shqipëri se
jashtë shtetit

Njëlloj si në
Shqipëri dhe
jashtë shtetit

Më e lartë në
Shqipëri se
jashtë shtetit

70.8%

16.7%

12.5%

Disponueshmëria e kapitalit për të filluar
biznes

50%

41.7%

8.3%

Shpejtësia e rritjes profesionale

50%

25%

25%

Njohje profesionale dhe nga shoqëria

62.5%

33.3%

4.2%

Madhësia dhe fuqia e konkurrencës së
ndershme

70.8%

20.8%

8.3%

Mbështetja nga shteti

66.7%

25%

8.3%

Aksesi në tregjet lokale dhe
ndërkombëtare

45.4%

50%

4.2%

Disponueshmëria e fuqisë punëtore të aftë

58.4%

29.2%

12.5%

12.5%

41.7%

45.8%

20.8%

45.8%

33.3%

66.7%

16.7%

16.7%

29.2%

25%

45.8%

12.5%

25%

62.5%

8.3%

41.7%

50%

/

29.2%

70.8%

Mundësi për të arritur status ligjor për
veten dhe familjen
Njohuri mbi kulturën, gjuhën, mentalitetin
dhe klientët lokalë
Cilësia e jetës dhe koha e lirë
Niveli i burrokratizimit të proçedurave për
fillimin e një biznes
Madhësia dhe fuqia e konkurrencës së
pandershme
Efektet negative të krizës ekonomike
Niveli i miqësisë dhe lidhjet e duhura për
biznes

Pjesëmarrësit e studiuar pohuan se lidhjet me familjet e tyre, miqtë dhe të
afërmit janë shumë të rëndësishme për suksesin e biznesit të tyre, e ndjekur
nga rreth 65% të cilët u shprehën se kontaktet e tyre me kolegët në Shqipëri
ishin tepër të rëndësishme për suksesin e biznesit. Po kështu, rreth 60% e të
intervistuarve u përgjigjën se lidhjet e tyre me kolegët jashtë shtetit së bashku me
kontaktin kryesor në vendin e huaj me të cilin bëjnë biznes janë jetësore për
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bizneset e tyre. Të intervistuarit gjithashtu konsideruan si të rëndësishme dhe
shumë të rëndësishme lidhjet me drejtuesit në kompaninë ku ata punojnë (rreth
56%), si dhe kontaktet me shoqata profesionale biznesi në Shqipëri (afërsisht
47%). Më tej, kontaktet me institucionet shtetërore në Shqipëri (gati 39%),
dhe jashtë shtetit (afërsisht 34%) konsiderohen gjithashtu të rëndësishme.
3.1 Inovacioni nga një mjedis rrjetesh
Kërkuesit e perspektivave të ndryshme vazhdojnë debatin nëse inovacioni
mund të gjenerohet nga brenda hierarkisë së firmës ose nga brenda një
mjedisi rrjetesh.
Pikpamjet e ndryshme të disa studiuesve paraqiten në Tabelën 6.
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Tabela 6
Nga brenda mjedisit të rrjeteve
 Studime nga perspektiva e rrjetit, rrjeti
ndër-organizativ, bëhet një formë e re
organizative, siguron stimulim të
ndryshëm me anë të aktiviteteve
bashkëpunuese me anëtarët e rrjetit
(Biemans, 1992; Forsgren dhe Johanson,
1992; Alter dhe Hage, 1993).
 Struktura hierarkike e formës
konvencionale të organizatës ishte e
papërshtatshme për kalimin drejt
modifikimit të zhvillimit të produktit dhe
lidhjeve globale të tregjeve (Nohria dhe
Ghoshal, 1997).
 Inovacioni në kompani konsiston në të
mësuarin interaktiv të vazhdueshëm që
ndodh në kontekstin e lidhjeve formale
dhe joformale midis kompanive (Freeman,
1991; Stiglitz, 1987; Miczka dhe Größler ,
2010).
 Bashkëpunimi midis firmave është një
burim i rëndësishëm njohurish; si
rrjedhim, niveli në të cilin firma mëson
dhe rrit njohuritë e veta është një funksioni
i nivelit të pjesëmarrjes së tyre në
aktivitetet në rrjet (Levinthal dhe March,
1994; Brown dhe Duguid, 1991; Von
Hippel, 1988).

Nga brenda hierarkisë së
kompanisë
 Një analizë sistematike e burimeve
të mundshme për të ruajtur
“inovacionin e qëllimshëm” kur
sipërmarrësit fillojnë proçeset e tyre
të inovacionit brenda burimeve të
tyre (Drucker, 1994).
 Kërkimi i sistemeve të qeverisjes
që ndikojnë kapacitetet e firmës në
kryerjen e aktiviteteve të ndryshme
(Whitley, 1998; (Johannessen, 2013)

Njohuritë që merren nga jashtë ndahen në të gjithë organizatën, ruhen si
pjesë e bazës së njohurive të organziatës dhe përdoren nga ata që janë të
përfshirë në zhvillimin e teknologjive dhe produkteve të reja. Përderisa
burimet e brendshme dhe të jashtme të njohurive dhe inovacionit janë të një
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rëndësie të tillë që akumulojnë kapacitetin e inovacionit, atëherë çfarë
mjedisi “brenda dhe jashtë” është i duhur për zhvillimin e kapacitetit të
inovacionit të kompanive? Çështja themelore është se si këto mjedise
organizative rritin kapacitetin e kompanive për inovacion për përmirësimin e
vazhdueshëm të konkurrueshmërisë.
3.2 Inovacioni i burimit të hapur
Sipas Teece (1981) inovatorët e suksesshëm mendojnë se duhet të plotësojnë
Kërkim&Zhvillimin e tyre të brendshëm me teknologji të jashtme dhe t’u
ofrojnë teknologjinë e tyre jashtë. Kërkim&Zhvillimi në kompani të mëdha
po zhvendoset nga fokusi i vet tradicional i brendshëm në menaxhim më
shumë të jashtëm – inovacion i hapur – që përdor teknologji nga rrjetet e
universiteteve, bizneset fillestare, furnitorët dhe konkurrentët. Inovacioni i
burimit të hapur është një alternativë tërheqëse për kompanitë shumë të vogla
dhe SME-të, të cilat nuk kanë aspak ose kanë fonde shumë të limituara për
kërkim dhe zhvillim të brendshëm. Për më tepër, është një mënyrë efikase
për t’i bërë marketing inovacionit (Ulhøi, 2004).
Gjithnjë e më shumë kompani po zbulojnë “inovacionin e tregut të hapur”.
Ky lloj i menduari vjen nga mekanizmat e françizës, bashkëpunimeve dhe
aleancave strategjike, etj për të thithur fuqi tregu, për të rritur fluksin e idevë
të reja. Sipas “inovacionit të tregut të hapur”, firmat fokusohen tek funritorët,
klientët madje dhe tek konkurrentët dhe mund të hapin sistematikisht kufij
inovacioni për të rritur hyrjen dhe nxjerrjen e ideve të reja. Pra, firmat mund
të përmirësojnë shpejtësinë, cilësinë dhe koston e inovacionit. Për më tepër,
“inovacioni i tregut të hapur” i çon firmat të vlerësojnë vlerën reale të tregut
të ideve të brendshme. Pra, kompanitë mund të identifikojnë biznesin e vet
më me efikasitet (Rigby dhe Zook, 2002).
Kreativiteti i “inovacionit të tregut të hapur” rezulton në tendenca korporate
dhe teknologjike tek disa bashkëpunime biznesesh dhe siguron katër pika
avantazhi (Rigby dhe Zook, 2002):
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Futja e ideve të reja është mënyra më e mirë për të zgjeruar bazën e
inovacionit.
Nxjerrja e ideve të reja është një mënyrë e mirë për të mbledhur të
holla dhe mbajtur punonjësit kreativë.
Futja e ideve mund të ndihmojë kompanitë të bëjnë të qartë fuqinë e
tyre.
Nxjerrja e ideve mund të ndihmojë firmat të bëjnë të qartë fuqinë e
tyre.

3.3 Inovacioni dhe bashkëpunimi midis firmave
Inovacioni në firma është një i mësuar interaktiv i vazhdueshëm që ndodh në
kontekstin e marrëdhënieve formale dhe jo formale midis firmave (Stiglitz,
1987; Lundvall, 1992; Freeman, 1994). Bashkëpunimi midis firmave është
një burim i rëndësishëm njohurish; si rrjedhim, niveli në të cilin firmat
mësojnë dhe rritin njohuritë e tyre është një funksion i nivelit të pjesëmarrjes
së tyre në aktivitete rrjetesh (Levinthal dhe March, 1994; Brown dhe Duguid,
1991; Von Hippel, 1988). Von Stamm (2004) pohon: “Për të rritur mundësitë
për sukses, liderat duhet të kuptojnë pse ata duhet të bashkëpunojnë me
persona nga jashtë dhe si ta bëjnë atë me efikasitet”. Ka dy avantazhe
kryesore ku angazhohen personat nga jashtë:
1.
2.

Sfidojnë supozimet e brendshme të kompanisë.
Sjellin njohuri të reja në kompani.

Inovacioni shumë shpesh ndodh kur njohuritë që më parë nuk kanë patur
lidhje shkrihen bashkë. Kështu, për kompanitë që duan të zgjerojnë kufijtë e
biznesit dhe bëjnë inovacion në tregje dhe modele biznesi, bashkëpunimi i
jashtëm me firmat dhe klientët e tjerë është kritik.
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Grafiku 4

Raporti i Krahasimit të Inovacionit në SME në Shqipëri, Shtator 2020

560 kompani nga 1000 të marra në studim u përgjigjën se bashkëpunimi me
partnerë të jashtëm ka qënë faktor i një rëndësie të madhe ose mesatare për të
mundësuar aktivitetet e inovacionit.
3.4 Inovacioni dhe rrjeti ndër-organizativ
Fluksi i njohurive mbi nevojat e klientëve rrit nivelin e inovacionit në firmë.
Nevojat dhe eksperiencat e klientit janë një nga burimet më të rëndësishme
për inovacion. Së jashtmi, rrjeti ndër-organizativ është një mjedis për
ndërveprim dhe aktivitete të tilla si projekte të përbashkëta, bashkëpunime
ose aleanca për një kërkim specifik që japin avantazhe në nivele të ndryshme
për pjesëmarrësit e përfshirë. Kur flitet për njohuri marketingu, dikujt i vijnë
ndërmend çështje të tilla si konkurrenca, furnitorët, klientët, tregjet, grupet e
synuara, konsumatorët, përdoruesit, palët e interesuara, shitjet, situata pas
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shitjeve, tregtia dhe shpërndarja dhe menaxhimi i lidhjeve (Daniel, 2002).
Njohuritë që merren nga jashtë, ndahen gjerësisht brenda organizatës, ruhen
si pjesë e bazës së njohurive të kompanisë dhe përdoren nga ata që
angazhohen në zhvillimin e teknologjive dhe produkteve të reja” (Nonaka
and Takeuchi, 1995). Cili mjedis “i jashtëm” është i përshtatshëm për
zhvillimin e kapacitetit inovativ të firmave? Studimet nga perspektiva e një
rrjeti (Biemans, 1992; Forsgren dhe Johanson, 1992; Alter dhe Hage, 1993)
tregojnë se një rrjet ndër-organizativ bëhet një formë e re organizative,
siguron stimulime të ndryshme me anë të aktiviteteve bashkëpunuese me
anëtarët e rrjetit. Për ta përmbledhur, brenda metodës së bazuar në njohuri,
rrjetet e inovacionit konsiderohet se kanë tre implikime kryesore:






Ato shihen si një mekanizëm i rëndësishëm koordinimi që aftëson
dhe mbështet të mësuarin midis firmave duke përshpjetuar dhe
mbështetur përhapjen e njohurisë së re teknologjike.
Brenda rrjeteve të inovacionit mundësohet shfrytëzimi i faktorëve
plotësues, që është një kërkesë e rëndësishme në përmirësimin e
zgjidhjeve teknologjike moderne të karakterizuara nga
kompleksiteti dhe shumëllojshmëria e fushave të përfshira të
njohurive.
Rrjetet e inovacionit përfshijnë një ambient organizativ, i cili hap
mundësinë e zbulimit të bashkëpunimeve me anë të kombinimit të
kompetencave të ndryshme teknologjike. Sipas kësaj, proçeset e
inovacionit ushqehen me mundesi të reja të mëdha teknologjike, të
cilat ndryshe nuk do të ekzistonin ose ekzistenca e të cilave të
paktën do të vonohej (Pyka, 2002).
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Grafiku 5

Raporti i Krahasimit të Inovacionit në SME në Shqipëri, Shtator 2020

Vetëm 218 kompani nga 1000 të studiuara i konsiderojnë kontratat me
qeverinë si një faktor i rëndësisë së madhe ose të mesme në mundësimin e
inovacionit.
3.5 Strategjitë për të krijuar vlerë
Çështja kryesore e modelit të inovacionit të integruar është të krijojë vlerë
për klientët. Ajo siguron një gjuhë që grupet drejtuese mund ta përdorin për
të diskutuar prioritetet e drejtimit të organizatës së tyre. Ata mund të shohin
masat e vlerës së tyre strategjike jo si tregues performance në katër
perspektiva të pavarura, por si një lidhje serioze shkak-pasojë midis
objektivave në katër perspektivat e balancuara. Modeli i rrjetit të integruar të
inovacionit bazohet në katër startegji për të krijuar vlerë, si më poshtë:
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Vlerësimi i klientëve tuaj
Strategjia bazohet në një propozim vlere klienti të diferencuar: Përmbushja e
klientëve është një burim krijimi vlere të qëndrueshme. Strategjia kërkon një
artikulim të qartë të segmenteve të synuar të klientit dhe propozimin e vlerës
së kërkuar për t’i kënaqur ata. Qartësia e këtij propozimi vlere është
dimensioni i vetëm i rëndësishëm i strategjisë. Kjo përfshin kosto totale të
ulët (ofrim i produkteve dhe shërbimeve që janë të qëndrueshme, në kohë
dhe me kosto të ulët), lidershipi i produktit (produktet dhe shërbimet që
zgjerojnë kufijtë ekzistues të performancës tepër të dëshirueshme), zgjidhje
të plota klienti (sigurimi i zgjidhjes më të mirë për klientin) dhe mbyllja e
sistemit (kosto të larta shkëmbimi për klientët përfundimtarë dhe shtim vlere
për plotësuesit).
Trajtoni punonjësit tuaj si asete që krijojnë vlera
Aseti i rëndësishëm në avantazhin konkurrues janë njerëzit e dalluar.
Menaxhimi i njerëzve në mënyrë moderne do të jetë më i rëndësishëm duke
stimuluar dhe fuqizuar ata të veprojnë të pavarur. Për shkak të sasisë së
madhe së aseteve të nevojshme për të orientuar vlerën ekonomike të firmës,
një aset i rëndësishëm mbetet i pandryshuar: njerëzit. Punonjësit e një firme
do të vazhdojnë të jenë thelbësore për rritjen ekonomike. Punonjësit kanë një
ndikim domethënës në rezultatet e një firme, sidomos në vlerën e tregut të
një firme. Mënyra se si i gjen ata një biznes, si i zhvillon dhe si i mban është
një sfidë e rëndësishme për menaxhimin për konkurrencë në një kohë të tillë
ku asetet e paprekshme të tillë si punonjësit, përbëjnë pjesën më të madhe të
vlerës së një kompanie.



Zhvillimi i njohurive të reja (matja dhe kontrolli i të dhënave nga
stafi dhe mbështetja mundësisht nga teknologjia e informacionit);
Kodifikimi i njohurive (shpërndarja e informacionit mbi produktin e
ri, politikat dhe proçedurat, etj);
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Gjenerimi i njohurive të reja (grupe projekti ndër-funksionale,
metoda kreative, qëndra inovacioni, grupe të përmirësimit të
cilësisë, etj);
Qarkullimi i njohurive (programe mësimore, seminare për zhvillim
aftësish, etj);

Trajtoni furnitorët tuaj si asete kritike
Në nxjerrjen e vlerës nga asetet e marrëdhënies, furnitorët në të vërtetë luajnë
një rol dinamik në krijimin e vlerës dhe rritjes së korporatës dhe janë një
përcaktues i rëndësishëm për performancën e firmës dhe vlerësimin
përfundimtar të tregut. Vëmendje e kujdesshme i duhet dhënë këtij
komponenti të zinxhirit të vlerës. Zinxhiri i furnizimit të kompanisë është një
rrjet lehtësirash që synon të ketë produktet/shërbimet e duhura në sasinë e
duhur në momentin e duhur me kosto minimale. Sot, interneti sillet si një
“agregat” i mirë në zinxhirin e furnizimit. Me aftësinë për të krijuar proçese
elektronike shpërndarjeje dhe dhënie informacioni në kohë, si dhe aftësinë
për të rishikuar dhe kontraktuar me furnitorë kudo në botë (gjithçka thuajse
njëkohësisht), shumë firma tashmë e kanë gjetur veten në mjedisin e madh të
furnizimit.
Menaxhoni partnerët tuaj si asete të vlefshme
Firmat e drejtpërdrejta e dinë se ekosistemi ekonomik është ura që lidh
suksesin e tyre në treg. Si e tillë, vlera nga lidhjet e ndryshme me partnerët
duhet të vlerësohet me të njëjtin vrull si asetet e lidhjeve të tjera. Edhe pse
shumë firma kanë një sërë partneritetesh, ne besojmë se ato mund të ndahen
në pesë kategori të ndryshme:


Së pari, konsumatori, kultura e të cilit i korrespondon një niveli
inovacioni që kontribuon në përshtatjen e produkteve të reja sipas
kërkesave të tregut. Një klient i tillë nuk është thjesht një bashkëkombës
që lidhet me vendin e origjinës.
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Së dyti, çështja e vendit të origjinës është retorike sot dhe ky fakt nuk
lidhet vetëm me një numër të madh të shkrirjeve dhe blerjeve të mëdha
ndërkombëtare të cilat kanë pësuar ndryshime në përmbajtjen e tyre.
Shumë kompani transnacionale kanë theksuar se nevojitet një
specializim më i madh ndërkombëtar në shkencë dhe teknologji. Kjo
lejon shpërndarjen e një game të talenteve të përfshira, në të njëjtën kohë
reduktimin e kostove për zhvillimin e produkteve të reja, gjë që është një
nga objektivat kryesorë të kompanive.

KAPITULLI 2
2.1 Mundësuesit e rëndësishëm të inovacionit të SME-ve në Shqipëri
SME-të janë një nga mundësuesit më të rëndësishëm të inovacionit, të cilat
kanë patur ndikime pozitive në të gjithë performancën e biznesit (Al-Ansari
et al., 2013; Schwab, 2013). Përveç kufizimit vetëm tek operacionet e
inovacionit dhe futjes së teknologjisë brenda biznesit të tyre në
departamentin e Kërkim&Zhvillimit, menaxherët e SME-ve kanë qënë të
fokusuar në përfshirjen e njohurive, përshtatshmërisë si dhe aftësive
sipërmarrëse për futjen e teknologjive në bizneset e tyre (Soriano & Huarng,
2013). Inovacionet brenda çdo industrie shpesh ndiqen në një mjedis të
paqartë; prandaj kapaciteti organizativ i përmirësimit të shërbimeve të tyre
dhe përfshirja e inovacionit brenda biznesit të tyre është një tjetër mundësues
inovacioni.
Aksesi i përmirësuar në financë nevojitet për të fuqizuar SME-të të
kapërcejnë vështirësitë në aksesin në financë dhe njihet si një nga pengesat
më kryesore për fillimin dhe rritjen e një biznesi (OECD, 2006, 2015a).
Mungesa e financave pengon SME-të të investojnë në projekte inovative, të
përmirësojnë rendimentin e tyre dhe të kërkojnë mundësi për t’u përhapur
ose tregje të reja. Në tregje krediti, përzgjedhja dhe rreziqet morale
përkeqësohen në rastin e bizneseve të reja inovative pa historik kredie ose
kolateral për të siguruar një kredi. Për shkak të profilit me risk të lartë,
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kompanitë që janë rritur shpejt gjithashtu vuajnë nga normat e larta të
refuzimit sesa firmat mesatare (OECD). Në të njëjtën kohë, detyrimi
tradicional mund të jetë i papërshtatshëm për kompanitë e reja, inovative dhe
që po rriten me shpejtësi, të cilat kanë edhe një profil risku më të lartë.
“Hendeku financiar” që prek këto biznese është në fakt një “hendek rritje
kapitali”. Kufizimet për financim mund të jenë të ashpra sidomos në rastet e
bizneseve fillestare ose të vogla modeli i biznesit të të cilave mbështetet në të
paprekshme të cilat janë tepër specifike për firmën dhe të vështira për t’u
përdorur si kolateral në lidhjet tradicionale të kreditit. Hendeqet kapitale
gjithashtu ekzistojnë për kompanitë të cilat kërkojnë t’u nënshtrohen
ndryshimeve të rëndësishme në aktivitetet e tyre, të tilla si ndryshimet e
pronësisë dhe kontrollet, ose futja në tregje të reja duke përfshirë edhe ato
ndërkombëtare.
Aftësitë e forta sipërmarrësve dhe menaxheriale dhe aksesi në talente janë
të nevojshme për rritjen e SME-ve. Rritja e lartë është një proçes përçarës që
ndryshon dinamikat organizative dhe praktikat e menaxhimit të një
ndërmarrjeje dhe aftësitë e reja të lidershipit dhe menaxhimit shpesh
nevojiten për të menaxhuar këtë proçes (OECD, 2010a). Themeluesit e SMEve zakonisht kanë eksperiencë specifike, ndërsa rritja shpesh kërkon një set
aftësish të zgjeruara për të kanalizuar kompleksitetet: nga tregtare (p.sh,
marketingu dhe shërbimi i ofertave të reja), në menaxhimin e projekteve
(psh, logjistika, organizimi i eventeve), financiare (p.sh, menaxhimi i
kapitalit dhe fluksi i parave) dhe aftësitë e të menduarit strategjik (psh,
ngritja e lidershipit të brendshëm, koordinimi i veprimeve për të përmbushur
objektivat e reja strategjike). Firmat më të vogla mund të përballen me një
sfidë të veçantë në këtë drejtim, kur burimet e tyre njerëzore të kufizuara
fokusohen në drejtimin e përditshëm të biznesit (Hellman dhe Kavadia,
2016).
2.2 Aksesi në njohuri dhe aftësia për të bërë inovacion
Në kërkimin e mundësive të tregut dhe rritjes, SME-të duhet të jenë në
gjendje të kenë akses në njohuri dhe t’i aplikojnë ato në operacionet e tyre
me anë të inovacionit. Më e rëndësishmja është se inovacioni nuk përfshin
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vetëm aktivitetet e kërkimit dhe zhvillimit, por edhe futjen e produkteve,
shërbimeve, proçeseve të reja dhe modeleve të biznesit. Politikat që synojnë
mbështetjen e rritjes së SME-ve nëpërmjet inovacionit duhet të shkojnë
përtej politikave tradicionale të Kërkim&Zhvillimit dhe gjithashtu të
fokusohen edhe në mënyra të tjera inovacioni. Psh, ata mund të sigurojnë
këshilla dhe trajnime për sipërmarrësit fillestare, të cilët kanë njohuri të
mëdha teknologjike, por iu mungon ekspertiza në treg (OECD, 2010b). Psh,
në Gjermani, “EXIST” – programi i transferimit të kërkimit siguron
mbështetje për grupet kërkimore në universitete ose institucione kërkimore
për të zhvilluar prova të zbatueshmërisë teknologjike të idesë së tyre të
produktit dhe të përgatiten për fillimin e një biznesi.
Investimi i huaj direkt përfaqëson një faktor tjetër të rëndësishëm për
njohuritë dhe inovacionin që mund t’i shërbejnë rritjes së SME-ve. Politikat
duhet të mbështesin një mjedis biznesi që të jetë nxitës i investimeve të huaja
direkte dhe të krijojë lidhje midis filialeve të huaja dhe firmave vendase në
formën e lidhjes furnitor – blerës, sipërmarrje të përbashkëta dhe zhvillim
dhe trajnime të përbashkëta mbi teknologjinë. Forcimi i aftësive është
sidomos i rëndësishëm sepse iu mundëson SME-ve të përmbushin kërkesat e
ndërmarrjeve multinacionale, të thithin teknologji të reja dhe të zhvillojnë
lidhje që forcojnë zgjerimin dhe përhapjen e njohurive (OECD, 2017e).
Menaxhimi i aseteve të paprekshme (IA) është kritik në kthimin e potencialit
të SME-ve për inovacion në vlerë tregu, konkurrueshmëri dhe rritje.
Megjithatë, SME-të mbeten prapa firmave më të mëdha në njohjen,
shfrytëzimin dhe mbrojtjen e pronës së tyre intelektuale. Për të mundësuar
më mirë SME-të të lëvrojnë asetet e tyre të paprekshme, politikat duhet të
synojnë pengesat e brendshme si psh, mungesën e njohurive dhe perspektivës
strategjike dhe pengesat që ndikojnë aksesin në sistemin IP për SME-të të
tilla si ngarkesat administrative dhe konfliktet komplekse dhe të
kushtueshme dhe forcimin e mekanizmave të fuqizimit (OECD, 2011a).
Udhëzimet kombëtare mbi menaxhimin e IA dhe raportimin ekzistojnë në
disa shtete të OECD. Psh, në Francë në vitin 2011, “Observatoire de
l’Immateriel”, e mbështetur nga Ministria e Financave, publikoi një
metodologji të vlerësimit të aseteve të paprekshme për të plotësuar
raportimin ekzistues finanicar të biznesit, me qëllim përmirësimin e
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komunikimit të firmave në asetet e tyre dhe metrikat e brendshme (OECD,
2013b).
2.3 Efektiviteti i metodës së rrjetit në transferimin e teknologjisë
Transferimi i teknologjisë është përkufizuar si “ndërveprimi i qëllimshmëm
midis dy ose më shumë organeve sociale, gjatë së cilit njohuritë teknologjike
mbeten stabël ose rriten me anë të transferimit të një ose më shumë
komponentëve të teknologjisë” (Autio dhe Laamanen 1995).
Rrjetet sociale janë një nga strukturat më të rëndësishme në të cilat futen
operacionet ekonomike. Rrjetet janë bashkime të njerëzve me lidhje pune,
familjare, kulturore ose emocionale. Ato janë të rëndësishme sepse janë
burimet ku merren kapitali dhe informacioni të cilat në të njëjtën kohë
kufizojnë fitimet e pakufizuara personale (Portes 1995:8). Rrjetet mund të
lidhin individët brenda dhe midis organizatave dhe komuniteteve. Rrjetet
natyrisht nuk janë të vetmet struktura sociale në të cilat përfshihen aktivitetet
ekonomike, por ato krijojnë rrethana direkte që ndikojnë qëllimet e
individëve si dhe mjetet dhe pengesat në biznesin e tyre. Në varësi të
karakteristikave të rrjeteve dhe pozicioneve personale brenda tyre, individët
mund të aktivizojnë një sërë burimesh të rëndësishme, por aktivitetet e tyre
mund të ndrydhen nga pritshmëritë e grupit.
Sipërmarrësit ndërkufitarë, së bashku me ndërveprimin e kapitalit njerëzor
dhe njohurive dhe aftësive specifike, krijojnë rrjetet ndërkufitare dhe kanë
potencial për të zgjeruar hapësirën ndërkufitare të biznesit. Gjithsesi, duhet
vënë re se zhvillimi nuk ka kontribut të njëjtë nga të gjitha format e
sipërmarrjes. Kërkimet aktuale kanë treguar se është e nevojshme të bëhet
dallimi midis “sipërmarrësve të nevojës” dhe “sipërmarrësve të mundësisë”
për shkak të ndikimeve të tyre të ndryshme në zhvillimin ekonomik
(Newland dhe Tanaka 2010).
“Sipërmarrësit e nevojës” fillojnë biznese të vogla sepse ata nuk mund të
gjejnë mundësi të tjera në tregun e punës, dhe prandaj kanë ndikim të paktët
në zhvillimin ekonomik. Ata në përgjithësi mbështesin veten dhe reduktojnë
papunësinë, kanë një nivel më të ulët të kapitalit social dhe akoma më pak
mundësi për të filluar një biznes. Operacionet e biznesit që nuk kërkojnë
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nivele të larta arsimimi dhe kosto fillestare, zakonisht realizohen në sektorë
të ngopur me konkurrencë dhe fitime të ulta. Prandaj, zhvillimi i kapitalit
social bëhet tepër i rëndësishëm për mbijetesë. Ky lloj vetë-punësimi sjell
vlerë për sipërmarrësin dhe punonjësit e tij, por nuk ndikon zhvillimin e gjerë
ekonomik. Ka më shumë gjasa se “sipërmarrësit e mundësisë” do të kenë një
ndikim pozitiv në rritjen ekonomike të vendit të origjinës sepse ata njohin
dhe përdorin avantazhet e mundësive të reja të tregut. Në veçanti, emigrantët
me aftësi të mira (jo domosdoshmërisht me arsim universitar), të specializuar
në sektorë të rinj dhe të kërkuar mund të marrin avantazhet më të mira nga
tregjet e reja dhe të gjenerojnë fitime në vendet e origjinës.

KAPITULLI 3
3.1 Përfundimet e nxjerra sipas Raportit të Krahasimit të SME-ve në
Shqipëri, zbatuar nga INSTAT Shqipëri dhe IDRA – Kërkime dhe
Konsulenca, në kuadër të projektit SMEInnoBoost financuar nga
Programi INTERREG, Balkan Mediterranean.
Po prezantojmë këto përfundime të studimit tonë nga përmbledhja kryesore e
Raportit të Krahasimit të SME-ve në Shqipëri duke bërë krahasimin midis
asaj çfarë kemi identifikuar në studime të shumta dhe raportit krahasimor.
Sipas rezultateve të studimit, më shumë se 3 në 4 biznese shesin mallrat
dhe/ose shërbimet e tyre vetëm në tregun kombëtar (78%). Rreth 12% e
ndërmarrjeve shesin produktet e tyre në tregun rajonal dhe në vendet e BE
& EFTA, ndërsa vetëm 4% kanë treg jashtë vendeve të sipërpërmendura.
Bizneset në sektorin e telekomunikimit janë më shumë të përqëndruara
vetëm në tregun kombëtar (92%). Ndërsa sektorët e “Programimeve
kompjuterike, konsulencë dhe shërbime që lidhen me to” dhe “Shërbime
informacioni” janë shumë pak të fokusuar në tregje të tjera ose tregje jashtë
Shqipërisë, 28% dhe 25% e bizneseve në këta sektorë. Të analizuara nga
madhësia, më shumë biznese me 10-49 punonjës operojnë në tregje të tjera
ose tregje jashtë Shqipërisë, të krahasuara me bizneset me 1-9 punonjës (70%
Faqe | 42

SMEINNOBOOST
SME Innovation Capacity Boost

me 79%). Pavarësisht nga kjo, më pak se gjysma e bizneseve që operojnë në
më shumë se një treg, përsa i përket xhiros gjatë viteve 2016 – 2018, e
konsiderojnë tregun kombëtar si tregun e tyre më të madh.
Përgjithësisht, strategjitë më të rëndësishme për bizneset lidhen me
produktet e tyre, qofshin ato të fokusuara në përmirësimin e mallrave dhe
shërbimeve të tyre ekzistuese ose në futjen e mallrave dhe shërbimeve
krejtësisht të reja. Sektorët e shërbimeve të telekomunikimit dhe
informacionit kanë përqindjen më të lartë të inovacionit në biznese gjatë
viteve 2016-2018 me përkatësisht 58% dhe 59% të bizneseve të studiuara që
kanë prezantuar të paktën një aktivitet inovativ. Sektori i programimit
kompjuterik, konsulenca dhe aktivitetet që lidhen me to nga ana tjetër, ka një
normë më të ulët inovacioni, me pak më shumë se gjysmën e bizneseve (rreth
51%) që nuk kanë prezantuar asnjë inovacion.
Për më tepër, më shumë se 1 në 5 biznese akoma kanë aktivitet të
vazhdueshëm inovacioni në fund të vitit 2018, ndërkohë që rreth 7% e
bizneseve kishin braktisur ose pezulluar inovacionin përpara përfundimit të
tij.
Rreth 80% e bizneseve të cilat kanë futur inovacion, kanë deklaruar se këtë
inovacion e kanë zhvilluar vetë ata. Rreth 25% kanë zhvilluar inovacionin
duke përshtatur ose modifikuar produktet, proçeset ose metodat të zhvilluara
më parë nga biznese ose organizata të tjera, 22% e kanë zhvilluar në
bashkëpunim me biznese dhe organizata të tjera dhe vetëm 20% kanë
bashkëpunuar me biznese ose organizata të tjera.
Pjesa më e madhe e bizneseve kanë bashkëpunuar me partnerët në Shqipëri
për aktivitetet e tyre të inovacionit. Nëse bashkëpunimi është me ndërmarrje
të tjera brenda grupit ose me furnitorë të pajisjeve, materialeve, përbërësve
apo programeve kompjuterike, ka një përqindje më të madhe të bizneseve të
cilat kanë zgjedhur bashkëpunues nga vendet e BE (përkatësisht 34% dhe
32%).
Vetëm pak biznese kanë marrë mbështetje për aktivitetet e inovacionit
gjatë periudhës tre-vjeçare 2016-2018. Kështu, rreth 4 - 5% e bizneseve kanë
marrë mbështetje financiare nga autoritetet lokale ose rajonale dhe/ose
qeveria dhe/ose Bashkimi Europian.
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Faktorët më të rëndësishëm motivues për inovacion janë disponueshmëria e
informacionit të ri dhe teknologjisë së kompjuterave, aplikimeve apo
programeve kompjuterike (56% e rëndësishme), kërkesa e tregut nga
klientët dhe ruajtja e konkurrencës në treg (përkatësisht 49% dhe 46%).
Po kështu, rreth 7 biznese nga 10 të tilla (68%) u shprehën se ato nuk kishin
asnjë arsye të fortë që të bënin inovacion gjatë periudhës 2016-2018. Nga
ana tjetër, është e qartë se bizneset e vogla (1 – 9 punonjës) janë më të
ndikuara nga faktorët e brendshëm ose të jashtëm në vendimin e tyre për të
bërë inovacion. Rreth 34% e bizneseve në këtë kategori biznesi pohojnë se
ato e kanë menduar të bëjnë inovacion por faktorët që i pengojnë në këtë
aspekt janë shumë të mëdhenj.
Pjesa më e madhe e bizneseve u shprehën se mungesa e financimit për
inovacion dhe kostot e larta të inovacionit janë të një pengesë e madhe për
të bërë inovacion. Rreth 66% shohin financimin e brendshëm si pengesë për
inovacion (43% thonë se është e një rëndësie të madhe), ndërsa 65% pohojnë
të njëjtën gjë rreth kostove të inovacionit si shumë të larta (41% e të cilave
mendojnë se kostot janë të larta).
Kur analizohet legjislacioni dhe/ose efekti i rregulloreve mbi aktivitetet e
inovacionit të bizneseve, faktori më kryesor që pengon inovacionin ose rrit
kostot për inovacion janë Taksat, për më shumë se gjysmën e bizneseve
(55%). Rreth 1 në 4 (25%) biznese e konsiderojnë “Sigurinnë e produktit
dhe mbrojtjen e konsumatorit” dhe i në 5 (21%) e shohin “Pronën
intelektuale” si faktorë për fillimin ose lehtësimin e aktiviteteve të tyre të
inovacionit.
Krahasuar me vendet e BE në lidhje me sektorët specifikë, Shqipëria
pozicionohet më poshtë në renditje. Përsa i përket sektorit të prodhimit të
kompjuterave, produkteve elektronike dhe optike, Shqipëria renditet në
vendin 19, me 55.6% normë inovacioni, pra, me një “performancë” më të
mirë se Bullgaria, Hungaria, Estonia, Letonia, Polonia, Sllovakia dhe
Rumania. Pavarësisht nga kjo, treguesi është vetëm për rastin e Shqipërisë,
ku ka vetëm nëntë ndërmarrje të intervistuara që do të thotë se marxhina e
gabimit është e lartë. Nën-mostra e vogël për këtë sektor duhet të merret në
konsideratë kur diskutohen rezultatet e studimit. Telekomunikacioni renditet
në vend të 21-të me 44.2% të bizneseve që bëjnë inovacion në këtë sektor.
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Programimi kompjuterik, konsulenca dhe shërbimet që lidhen me to renditen
në vend të 22-të (51.2%). Për të dy sektorët, Shqipëria është më inovative se
Bullgaria, Sllovakia, Polonia dhe Rumania. Edhe pse me një normë
inovacioni më të ulët se në sektorët e tjerë (41.4%), Shqipëria, krahasuar me
shtetet e BE, renditet më mirë përsa i përket Shërbimeve të Informacionit (në
vendin e 18-të).
Pra, 1 në 3 biznese shqiptare i shohin pengesat për invovacion dhe e renditin
Shqipërinë midis vendeve me përqindjen më të madhe dhe pozicionin më të
ulët në renditje në krahasim me vendet e BE.
Mungesa e burimeve të brendshme financiare, duket se është më shumë
problem në Shqipëri sesa në vendet e tjera të krahasuara me Shqipërinë. I
vetmi përjashtim është sektori i Shërbimit të Informacionit, ku i vetmi vend
me më shumë biznese të cilat kanë pengesa në financimin e brendshëm është
Sllovakia me 58.3%. Mungesa e kreditit ose barazisë private ndjek të njëjtën
rrugë si mungesa e financave të brendshme, duke qënë një pengesë tepër e
rëndësishme për inovacion në krahasim me vendet e tjera.
Vështirësitë në përfitimin e granteve nga qeveria janë një pengesë e madhe
e rëndësishme për inovacion për më shumë se 1 në 5 biznese shqiptare,
përveç sektorit në të cilin ata bëjnë pjesë. Në sektorë të tillë si
telekomunikacion dhe shërbime informacioni, vetëm Sllovakia ka normën
më të lartë se Shqipëria, ndërsa përsa i përket aktiviteteve të programimit të
kompjuterave dhe konsulencës, Shqipëria ka normën më të lartë me rreth
31% të bizneseve që e shohin këtë si një pengesë të konsiderueshme.
Mungesa e partnerit për bashkëpunim është më e pranishme si pengesë
për inovacion për bizneset shqiptare krahasuar me vendet e BE. Për më tepër,
Shqipëria renditet e fundit ose si vendi me përqindje më të lartë në lidhje me
këtë pengesë. Duhet vënë re se norma e përqindjes në vetvete nuk është më e
larta krahasuar me pengesa të tjera, por mungesa e partnerit për bashkëpunim
nuk shihet si problem për shumë vende europiane.
Konkurrenca e madhe në treg është një pengesë e madhe domethënëse për
inovacion për rreth 1 në 3 biznese në Shqipëri. Krahasuar me vende të tjera,
kjo normë është më e larta në të tre sektorët: telekomunikacion, shërbim
informacioni dhe programim kompjuteri, konsulencë dhe aktivitete që lidhen
me këto.
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Mos-inovacioni për shkak të inovacioneve të mëparshme, nuk është një
faktor domethënës për Shqipërinë; sektori me përqindjen më të lartë është
akoma vetëm 8.7% sidomos, për sektorin e telekomunikacionit, Shqipëria
renditet vendi i tretë me përqindjen më të ulët. Përsa i përket sektorëve të
programimit kompjuterik, konsulencë dhe aktivitete që lidhen me këto dhe
atij të shërbimit të informacionit, Shqipëria renditet përkatësisht në vend të 8të dhe të 9-të, me vetëm 7.6% dhe 8.4% të bizneseve duke e konsideruar
inovacionin e mëparshëm si një arsye tepër domethënëse për të mos bërë
inovacion.
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