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IT dhe koherenca

• Kompanite duhet te jene gjithmone ne koherence me 

ndryshimet teknologjike.

• IT dhe inovacioni po marrin vemendje maksimale si nga 

sektori privat edhe nga qeveria.

• Ndryshimet teknologjike sjellin ndryshime ne prodhim 

dhe sherbime



Shqiperia dhe 

struktura e biznesit
SME – 99% e totalit te bizneseve ne Shqiperi

Burimi: Komisioni Europian, 2017



Shqiperia dhe Rajoni: barra fiskale

Burimi: Banka Boterore, 2017



Shqiperia dhe IT

• Shqiperia ka zhvilluar kryesisht perdorimin e kompjuterit 

dhe internetit

• 95% e bizneseve me mbi 10 punetore kane kompjuter 

(BE ~99%)

• 91% e tyre kane akses ne internet 

• 50% e tyre kane faqe Web.

• Industria perpunuese: 7.4% perdorin kompjuterin

• Industria e ndertimit: 19% perdorin kompjuterin 



Shqiperia dhe IT

• INSTAT: qe nga 2013 kemi renie te produktivitetit me 3% 

(force punetore/prodhimin perfundimtar)

• mungese fondesh per investim ne teknologji;

• me shume njerez te punesuar ne industrine me kapital 

intensiv pune

• Industria nxjerrese-perpunuese dhe energjitika kane 

investimet me te ulta ne teknologji dhe inovacion: renie 

17%



Avantazhet e perdorimit te IT

• Rritet produktiviteti (me shume prodhim ne njesine e 
kohes)

• Rritet konkurrenca

• Ulen kostot ( me pak punetore krahu, me pak konsum
energjie; kursim kohe)

• Shume-llojshmeri produktesh

• Me afer klienteve: sherbim me i shpejte dhe me i plote

• Informacion online 

• Reklamime

Raste studimore: AGNA, kompani turistike; banka; studio fotografike; 

media print dhe online; librarite; videotekat-kinemate; profesione te

lira)



Sfidat e perdorimit te IT

• Ndryshim ne modelin tradicional te te berit
biznes (librarite dhe gazetat – nga print ne online 
dhe e-reading) 

• Kosto fillestare e larte

• Kosto mirembajtjeje

• Nevoje e vazhdueshme per perditesim (biznese
qe lulezojne dhe disa falimentojne: videotekat
dhe kinemate)

• Mungese specialistesh ne raste difekti



Indeksi Botëror i Konkurrencës 

Faktorët e inovacionit

dhe sofistikimit

Sofistikimi i Biznesit Inovacioni

Renditja Pikët Renditja Pikët Renditja Pikët

Shqipëria 115 3.21 95 3.65 118 2.76

Faktorët e inovacionit

dhe sofistikimit

Sofistikimi i Biznesit Inovacioni

Renditja Pikët Renditja Pikët Renditja Pikët

Shqipëria 76 3.6 74 3.9 87 3.2

2015-2016

2017-2018



Shqiperia dhe Rajoni
2017 Input Sub-Index Output Sub-Index

Shteti Renditja Intervali Renditja Intervali Renditja Intervali

Mali i Zi 48 [47, 52] 50 [47, 54] 52 [51, 55]

FYROM 61 [59, 65] 53 [53, 66] 63 [62, 67]

Serbia 62 [58, 63] 58 [68, 86] 61 [91, 97]

B & H 86 [82, 92] 75 [68, 86] 96 [91, 97]

Shqiperia 93 [92, 107] 70 [67, 86] 115 [115, 122]

Burimi: Indeksi i Inovacionit, 2017 (me lart me mire, 127 vende te botes)



Eficenca e perdorimit te Inovacionit









Zhvillimi teknologjik ne vend
• Shqiperia ende ne fazat fillestare te teknologjise dhe 

inovacionit (kryesisht perdorim kompjuteri dhe interneti)

• Dy inkubatorë biznesi (një në Tiranë dhe një në Korcë, 

por ende nuk ka asnjë park industrial ose teknologjik).

• Negocime te qeverise me investitore te huaj per 

promovimin dhe adoptimin e transferimeve teknologjike 

dhe inovacionit.

• Hartimi i nje kuadri ligjor.



Rekomandime

• Zhvillimi nje strategjie inovacioni dhe transferim
teknologjie;

• zhvillim dhe implementim programesh, te cilat do të
ndihmojnë në nxitjen e perdorimit te IT

• mbështetje bizneseve per investime ne teknologji dhe
inovacion

• krijimi i qendra inovative për bashkëpunime partneriteti;

• zhvillimin e tregtisë online dhe krijimin e kuadrit ligjor
për e-trade dhe e-brand;

• ndërtimi i zonave industriale;

• krijimi i qendrave kerkimore universitare per R & D.


