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Abstract  

The aim of this study is to observe the importance of R&D and Innovation in the SME sector in 

Kosovo. The study refers to the long-term research experience of the author in Entrepreneurship and 

Small Business Development especially, in designing Strategic Activities in SME Development. 

The subject is conducted based on literature review and practices in the SME development sector, 

and the role of R&D and innovation activities in the direction of firm’s growth. For the duration of 

the study research, a variety of methods were used to explore the SME development in Kosova.  

Using a sample of BSCK (Business Support Centre Kosovo) research from 2012, the findings of this 

study indicates that the majority of SME managers agreed that a number of the activities undertaken 

by enterprises in an endeavour to realize success happen within SME R&D, Innovation, and growth 

orientation. These conclusions advise that successful Entrepreneurship and SME Strategic 

Development is conditioned by factors such as: SME leadership, conditions of financial sector, 

structure of the SME sector, the business environment, and approaches to regional markets.  

This study is intended to support the needs of SME managers in all aspects of business performance, 

as well as central and local level decision-makers in the drafting of regulations, and to assist them in 

the development of SME policies. 
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Abstrakti  

Qëllimi i këtij studimi është vëzhgimi i rëndësisë së R & ZH dhe Inovacionit në sektorin e NVM-ve në 

Kosovë. Studimi i referohet përvojës kërkimore afatgjatë të autorit në Ndërmarrësi dhe të Zhvillimit 

të Biznesit të Vogël në veçanti, në hartimin e aktiviteteve strategjike në zhvillimin e NVM-ve. Subjekti 

është kryer në bazë të literaturës dhe praktikat në sektorin e zhvillimit të NVM-ve, si dhe rolin e R & 

ZH dhe aktivitetet e inovacionit në drejtim të rritjes së firmës. Gjatë kohëzgjatjes së hulumtimit të 

studimit, një shumëllojshmëri e metodave janë përdorur për të shqyrtuar zhvillimin e NVM-ve në 

Kosovë.  

Duke përdorur një mostër e BSCK (Qendra për Përkrahjen e Bizneseve të Kosovës) nga hulumtim i 

vitit 2012, rezultatet e këtij studimi tregojnë se shumica e menaxherëve të NVM-ve ranë dakord se një 

numër i aktiviteteve të ndërmarra nga ndërmarrjet në një përpjekje për të realizuar suksesin brenda 

R & ZH të NVM-ve, inovacioneve, dhe rritjen e  orientimit.  
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Këto përfundime këshillojnë që Ndërmarrësi i suksesshëm dhe Zhvillim Strategjik i NVM-ve është i 

kushtëzuar nga faktorë të tillë si: udhëheqje të NVM-ve, kushtet e sektorit financiar, strukturën e 

sektorit të NVM-ve, mjedisin e biznesit, dhe qasjet në tregjet rajonale.  

Ky studim ka për qëllim  të mbështes nevojat e menaxherëve të NVM-ve në të gjitha aspektet e 

performancës së biznesit, si dhe të nivelit qendror dhe lokal vendimmarrës në hartimin e 

rregulloreve, dhe për të ndihmuar ata në zhvillimin e politikave të NVM-ve.  

Fjalët kyçe: K & ZH, Inovacioni, Ndërmarrësia, Aktivitetet strategjike, Rritja e firmës.  

Jel Codes: L260, O120 

Hyrje 

Ekonomia e Kosovës në vitin 2013 shënoi rritje  ekonomike  relativisht të lartë 

përkatësisht prej 3.4 %. Aktiviteti ekonomik në vend u mbështet nga rritja e 

konsumit dhe përmirësimi i pozicionit të neto eksporteve, përderisa investimet 

mbeten me efekt po thuaj se neutral. Rritja e konsumit i atribuohet kryesisht rritjes 

së remitencave dhe kredive konsumuese gjatë kësaj periudhe, si dhe rritjes së 

shpenzimeve rrjedhëse të qeverisë. Në të njëjtën periudhë, rritja e eksporteve dhe 

rënia e importeve gjatë vitit rezultoi në zvogëlim të deficitit tregtar në mallra, duke e 

bërë që pozicioni i neto eksporteve të përmirësohet dhe të kontribuojë pozitivisht në 

rritje.  

Norma mesatare vjetore e inflacionit në vitin 2013 ishte 1.8 %, krahasuar me 

normën prej 2.5 % të shënuar në vitin 2012. Zhvillimet në nivelin e çmimeve në 

vend vazhdojnë të përcaktohen nga lëvizja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare si 

pasojë e varësisë së lartë të ekonomisë së vendit në importe, gjë që konfirmohet 

edhe me sjelljen e ngjashme të indeksit të çmimeve të konsumit me indeksin e 

çmimeve të importit.  

Në kuadër të bilancit të pagesave në Kosovë, transferet rrjedhëse vazhdojnë të 

përfaqësojnë një kategori me rëndësi të veçantë në kontekst të zvogëlimit të deficitit 

të llogarisë rrjedhëse. Në kuadër të transfereve rrjedhëse, remitencat arritën vlerën 

prej 620.8 milionë euro në vitin 2013, që paraqet një rritje vjetore prej 2.5%. 

Përmirësimi i trendit të rritjes së IHD-ve në Kosovë në vitin 2013 paraqet një 

zhvillim shumë të rëndësishëm  për qëndrueshmërinë e financimit të deficitit të 

llogarisë rrjedhëse. Në vitin 2013, IHD-të në Kosovë shënuan një rritje vjetore prej 

13.5%, duke arritur vlerën prej 259.4 milionë euro.  

Depozitat mbeten burimi kryesor i financimit për bankat, që në vitin 2013 arritën 

vlerën prej 2.45 miliard euro, një rritje vjetore prej 7.5%. Gjatë vitit 2013, ekspozimi 

ndaj rrezikut kreditor  është rritur, ku raporti i Kredive joperformuese ndaj gjithsej 

kredive në dhjetor 2013 arriti në 8.7% (7.5% në 2012). Sidoqoftë, kreditë 

joperformuese mbesin mirë të mbuluara me provizione (110.6%), gjë që e 

relativizon ekspozimin e sektorit ndaj rrezikut kreditor. 

Rritja ekonomike për vitin 2014 pritet të përshpejtohet në krahasim me vitin 

paraprak. Faktor kryesor në përshpejtim të rritjes ekonomike për vitin 2014 pritet ë 

jetë komponenti i konsumit privat, ndërsa me efekt pozitiv pritet të jetë edhe 
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konsumi publik. Gjithashtu edhe zhvillimet e brendshme, si ulja e çmimit të disa 

kategorive të çmimeve të administruara (p.sh. edukimi) pritet të kontribuojë që 

inflacioni të jetë i moderuar
2
.  

Rivaliteti konkurrues i firmave është një faktorë esencial në rritjen konkurrencës, 

numri i ndërmarrjeve kosovare të cilat kanë ndërmarrë veprime të caktuara që qojnë 

në krijimin e përparësive konkurrues në treg është shumë i vogël. Hulumtimi i 

BSCK-së, tregon përqindjen e ndërmarrjeve në Kosovë të cilat kanë ndërmarr 

aksione të caktuara për kërkim & zhvillim, si dhe për krijimin apo modifikimin 

substancial të produkteve, shërbimeve apo edhe proceseve të tyre. Pra numri i 

bizneseve  të cilat kanë ndërmarrë inovacione është tejet i vogël, përkatësisht vetëm 

13.2% të ndërmarrjeve me një mesatare prej 7 produkteve të reja.  

Shqyrtimi i Literaturës 

Qëllimi i këtij hulumtimi qëndron në trajtimin e ndikimit të inovacioneve në rritjen e 

bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Në këtë kontekst autorë të ndryshëm 

vënë theksin tek strategjia e inovacioneve si një mekanizëm i fuqishëm i rritjes së 

bizneseve të vogla dhe të mesme (Maria Teresa Bolivar-Ramos et al., 2011). Ndërsa 

autorë të tjerë e kushtëzojnë implementimin e suksesshëm të strategjive inovative 

dhe ndikimin e saj me rekrutimin e resurseve humane mirë të përgatitura të cilat do 

të jenë në gjendje që të menaxhojnë të gjithë procesin, Leiponen (2006). Prandaj, 

efektet e strategjisë në rritjen e bizneseve të vogla dhe të mesme janë të varura nga 

aftësitë menaxheriale të stafit menaxhues të bizneseve, Bolinao (2009). Kështu, në 

mënyrë që bizneset të zgjerojnë aktivitetin e tyre biznesor si dhe të jenë të 

suksesshme në përballje me konkurrencën në treg, është e domosdoshme hartimi dhe 

implementimi i strategjive të mirëfillta inovative, Lichtenathaler (2011). 

Inovacionet janë shuma e shpikjeve dhe komercializimi i kësaj shpikje. Inovacionet 

rezultojnë nga zhvillimi efektiv i firmës dhe përdorimi i teknologjive të reja apo 

njohuritë rreth mundësive të tregut (Afuah, 1998). Kërkimi dhe Zhvillimi (K & Zh) 

është burimi primar i firmave nga shpikjet (të sjellësh diçka të re nga ajo ekzistuese) 

dhe inovacionet (që simbolizojnë të sjellësh diçka të re në përdorim). Zakonisht, 

pjesa zhvillimore e K & Zh është më shumë e theksuar në korporatat e mëdha. Por 

ndodh edhe e kundërta, që shumë ndërmarrje të vogla, janë përqendruar më shumë 

në kërkimin shkencor se sa në zhvillimin e tyre
3
. Kështu ndodh që inovacionet e reja 

apo ato më radikale të vijnë më shpesh nga ndërmarrjet e vogla se sa nga 

ndërmarrjet e mëdha (Sharma & Chrisman, 1999). Edhe pse shkalla në të cilën 

inovacionet janë të suksesshme është vështirë të parashikohet, firmat janë gjithnjë e 

më të vetëdijshme për rëndësinë e inovacionit si një drejtues kryesor i rritjes 
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ekonomike dhe krijimit të pasurisë (Hargadon & Sutton, 2000). Në firmat e 

suksesshme, inovacionet nuk ekzistojnë për hir të vetes së tyre; por kjo përdoret si 

një komponent kritike e strategjisë dhe bëhet një aftësi shumë e qëlluar (Hitt, 

Ireland, dhe Hoskisson, 2001).
4
 

Metodologjia e hulumtimit 

Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte analizimi i NVM-ve kosovare dhe lidhshmëria e 

tyre me inovacionet në periudhën kohore 2010 - 2012. Për analizimin e kësaj 

dukurie jemi mbështetur kryesisht në të dhënat e siguruara nga BSCK, anketim ky i 

cili u krye në  vitet 2010-2012 brenda hapësirës territoriale të  Republikës së  

Kosovës. 

Tabela 1: Shpërndarja e kompanive dhe mostra sipas madhësisë dhe sektorit (në %) 
Madhësia e sektorit Mikro Nd. 

vogël 

Nd. 

mesme 

Total %  e pjes.së 

sektorit në 

populacion 

% e pjesë. 

 së sektorit  

në mostër 

Prodhim 95.2 2.4 2.4 100.0 10.1 23 

Shërbime 97.0 1.7 1.3 100.0 40.0 35 

Tregti 98.7 0.8 0.6 100.0 50.0 42 

% e shpërndarjes së 

ndërmarrjeve sipas 

madhësisë në populacion 

97.7 1.3 1.0 100.0 100.0 100 

%  e pjesëmarrjes së 

ndërmarrjeve në mostër 

70 25 5 100 - - 

Burimi: ARBK/MTI; Mostra e BSCK-së 

Pas shpërndarjes statistikore sipas madhësisë, mostra finale sipas sektorëve është 

pasqyruar në tabelën 2 (prodhim, shërbime dhe tregti).  

Tabela 1: Mostra totale sipas sektorëve dhe sipas madhësisë (numri i ndërmarrjeve) 

Madhësia e sektorit Mikro E vogël E mesme Total 

Prodhim 34 24 6 115 

Shërbime 140 64 12 174 

Tregti 176 37 7 211 

Total 350 125 25 500 

Burimi: BSCK SME Survey 2011 dhe 2012 

Pyetësori është projektuar për mbledhjen e informacioneve të përgjithshme për 

biznesin, i cili përmban gjithsej 126 pyetje me disa nën-pyetje të cilat mbledhin 

informacion të mjaftueshëm për krahasimin e zhvillimit të NVM-ve në periudha të 

ndryshme. Realizimi i pyetësorëve është bërë në metodën e intervistave direkt, sy 

me sy (face to face) me pronarët ose përfaqësuesit e ndërmarrjeve. Pas realizimit të 

punës në terren, pyetësorët iu nënshtruan kontrollit të cilësisë me qëllim evidentimin 

e gabimeve eventuale.  

Rezultatet e Hulumtimit nga Kërkim & Zhvillimi si dhe Inovacionet 2012  
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Për sa i përket besueshmërisë së të dhënave të K & Zh dhe Inovacioneve ajo është 

relativisht e kënaqshme (Cronbach’s Alpha 0.792 për 10 elemente/faktorë). 

Gjithashtu edhe mesatarja tek statistikat përshkruese tregon rezultate mjaft të 

kënaqshme. 

Tabela 3: Statistikat përshkruese të K&Zh dhe Inovacioneve 2012 

 Mesatarja Devijimi standard 

Kërkimi dhe Zhvillimi gjatë  3 viteve të kaluara; Po=1, Jo=0; .16 .371 

Inovacioni i produktit;  Po=1, Jo=0; .22 .413 

Perceptimi i shkallës së rëndësisë së burimeve të Inovacionit- Inf. 

nga tregu; 1-5 
4.20 1.172 

Informatat nga institucionet; 1-5 3.60 1.481 

Rëndësia e personelit me përvojë për të krijuar 

produkte/shërbime, procese të reja 1-5 
4.20 1.131 

Koha e përkushtuar nga stafi dedikuar inovacioneve; 1-5 4.25 1.537 

Idetë e reja të krijuara nga personeli 1-5 4.14 1.657 

A ka aplikuar firma për ndonjë patentë të produkteve apo 

shërbime; Po=1, Jo=0; 
.06 .243 

A ka regjistruar firma për ndonjë patentë të produkteve apo 

shërbime; Po=1, Jo=0; 
.03 .181 

Rëndësia e fleksibilitetit të prodhimit dhe zvogëlimi i kostos së 

prodhimit në aplikimin e proceseve të reja të punës; 1-5 
4.10 1.716 

Ndërsa analiza faktoriale tregon renditjen e faktorëve të radhitur sipas përgjigjeve të 

anketuarve si vijon: 

1. Në grupin e parë bëjnë pjesë Kërkimi dhe Zhvillimi (0.874) dhe Inovacionet në 

tri vitet e fundit (0.833); 

2. Në grupin e dytë bëjnë pjesë “koha e përkushtuar nga stafi dedikuar 

inovacioneve” (0.849); “idetë e reja të krijuara nga personeli” (0.847); “rëndësia 

e fleksibilitetit të prodhimit dhe zvogëlimi i kostos së prodhimit në aplikimin e 

proceseve të reja të punës” (0.814); “rëndësia e personelit me eksperiencë për të 

krijuar produkte/shërbime apo procese të reja” (0.728); “informatat që vijnë nga 

institucionet” (0.722) dhe “informatat që vijnë nga tregu” (0.700); 

3. Në grupin e tretë bëjnë pjesë përgjigjet në pyetjen “a ka aplikuar firma për 

ndonjë patentë të produkteve apo shërbimeve” (0.639), 

4. Dhe së fundmi në grupin e katërt janë përgjigjet se “a ka regjistruar firma ndonjë 

patentë  të produkteve apo shërbimeve tregtare” (0.553). Shih tabelën më poshtë. 
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Tabela 4: Analiza  e faktoriale e K&Zh dhe Inovacioneve 2012 

 Component 

 1 2 3 4 

Kërkimi dhe Zhvillimi gjatë  3 viteve të kaluara; Po=1, Jo=0;  .874   

Inovacioni i produktit; Po=1, Jo=0;  .833   

Koha e përkushtuar nga stafi dedikuar inovacioneve; 1-5 .849    

Idetë e reja të krijuara nga personeli 1-5 .847    

Rëndësia e fleksibilitetit të prodhimit dhe zvogëlimi i kostos së prodhimit në 

aplikimin e proceseve të reja të punës; 1-5 
.814    

Rëndësia e personelit me përvojë për të krijuar produkte/shërbime, procese të 

reja 1-5 
.728    

Informatat nga institucionet; 1-5 .722    

Perceptimi I shkallës së rëndësisë së burimeve të Inovacionit-Informatat nga 

tregu; 1-5 
.700    

A ka aplikuar firma për ndonjë patentë të produkteve apo shërbime; Po=1, Jo=0;   .639  

A ka regjistruar firma për ndonjë patentë të produkteve apo shërbime; Po=1, 

Jo=0; 
   .553 

Metoda e Ekstrakcionit: Analizat e komponentës principale  

Analiza e regresionit të K&Zh dhe Inovacioneve tregon se në nivelin e fitimit të 

firmave (NVM-ve) ndikon në mënyrë signifikante vetëm përgjigja në pyetjen “a ka 

regjistruar firma patentën e produktit tregtar (signifikanca 0.025), përkatësisht 

mundësia e gabimit është vetëm 2.5%. Faktorët e tjerë nuk treguan nivel ndikimi 

signifikant; përkatësisht ishin mbi nivelin e signifikancës prej 0.05 (e dhëna se a ka 

aplikuar firma për patentë – 0.148 dhe idetë e krijuara nga personeli juaj - 0.195, 

përkatësisht mundësia e gabimit 14.8% dhe 19.5%). (Shih tabelën më poshtë). 
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Tabela 5: Analiza  e Regresionit të variablave për nivelin e fitimit 2012 

Model 

Koeficientet jo të 

standardizuar 

Koeficientet e 

standardizuar 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .350 .139  2.519 .013 

Kërkimi dhe Zhvillimi gjatë  3 viteve të 

kaluara;  
-.012 .128 -.009 -.093 .926 

Inovacioni i produktit;   -.003 .113 -.003 -.031 .976 

A ka aplikuar firma për ndonjë patentë të 

produkteve apo shërbime; 
-.212 .146 -.109 -1.454 .148 

A ka regjistruar firma për ndonjë patentë të 

produkteve apo shërbime; 
.453 .200 .173 2.259 .025 

Informatat nga tregu; -.007 .044 -.018 -.166 .868 

Informatat nga institucionet -.007 .030 -.021 -.221 .825 

Rëndësia e personelit me përvojë për të krijuar 

produkte/shërbime, procese të reja 
-.037 .048 -.088 -.762 .447 

Idetë e reja të krijuara nga personeli .054 .041 .174 1.300 .195 

Koha e përkushtuar nga stafi dedikuar 

inovacioneve 
-.022 .041 -.076 -.522 .602 

Rëndësia e fleksibilitetit të prodhimit dhe 

zvogëlimi i kostos së prodhimit në aplikimin e 

proceseve të reja të punës 

.014 .033 .052 .438 .662 

a. Variabla e varur: Niveli i fitimit      

Kur përdorëm Analizën e regresionit të K&Zh dhe Inovacioneve për 24 muajt e 

fundit atëherë rezultatet treguan se vetëm firmat të cilat kishin bërë inovacione në tri 

vitet e fundit kishin signifikancë të kënaqshme (0.013), përkatësisht, mundësia e 

gabimit për të pranuar këtë hipotezë është vetëm 1.3%. Në fakt, e thënë me fjalë 

tjera, firmat të cilat kanë bërë inovacione në tri vitet e fundit kanë mundësi më të 

mëdha që ta rritin nivelin e fitimit, sepse ndikimi i inovacioneve është më afat gjatë 

se sa periudha njëvjeçare (shih tabelën në vijim). 
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Tabela 6: Analiza  e Regresionit të variablave për nivelin e fitimit për 24 muajt e fundit 

Model 

Koeficientet jo të 

standardizuar 

Koeficientet e 

standardizuar 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .344 .166  2.073 .041 

Kërkimi dhe Zhvillimi gjatë  3 viteve të 

kaluara;  
.167 .159 .138 1.052 .295 

Inovacioni i produktit;   -.335 .133 -.310 -2.519 .013 

A ka aplikuar firma për ndonjë patentë të 

produkti apo shërbime; 
-.189 .229 -.082 -.824 .412 

A ka regjistruar firma produktin  apo shërbime; .256 .218 .120 1.173 .243 

Informatat nga tregu; .043 .053 .116 .815 .417 

Informatat nga institucionet .009 .038 .028 .235 .814 

Rëndësia e personelit me përvojë për të krijuar 

produkte/shërbime, procese të reja 
-.023 .059 -.057 -.387 .700 

Idetë e reja të krijuara nga personeli .047 .051 .171 .934 .352 

Koha e përkushtuar nga stafi dedikuar 

inovacioneve 
-.026 .053 -.100 -.492 .624 

Rëndësia e fleksibilitetit të prodhimit dhe 

zvogëlimi i kostos së pr. në aplikimin e 

proceseve të reja të punës 

.018 .040 .074 .461 .646 

a. Variabla e varur: Niveli i fitimit për 24 muaj    

Ndërsa kur realizuam analizën e regresionit të K & Zh dhe Inovacioneve për 36 

muajt e fundit atëherë rezultatet treguan se vetëm firmat të cilat kishin regjistruar 

patentën e tyre kishin signifikancë të kënaqshme (0.019), dhe mundësia e gabimit 

për të pranuar këtë hipotezë është vetëm 1.9%. Rezultatet ishin përafërsisht të njëjta 

me ato kur bëmë analizën e regresionit për nivelin e fitimit për një vit (shih tabelën 

në vijim). 
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Tabela 7: Analiza  e Regresionit të variablave për nivelin e fitimit për 36 muajt e fundit 

Model 

Koeficientet jo 

të standardizuar 
Koeficientet e 

standardizuar 

t Sig. B Std. Err Beta 

1 (Constant) .431 .173  2.496 .014 

Kërkimi dhe Zhvillimi gjatë  3 viteve të kaluara;  -.022 .161 -.019 -.138 .890 

Inovacioni i produktit;   -.119 .136 -.112 -.880 .381 

A ka aplikuar firma për ndonjë patentë të produkte apo 

shërbime; 
-.039 .234 -.017 -.168 .867 

A ka regjistruar firma për ndonjë patentë të produkte 

apo shërbime; 
.532 .223 .255 2.389 .019 

Informatat nga tregu; .004 .056 .011 .073 .942 

Informatat nga institucionet .004 .038 .013 .109 .913 

Rëndësia e personelit me përvojë për të krijuar 

produkte/shërbime, procese të reja 
-.004 .062 -.010 -.061 .952 

Idetë e reja të krijuara nga personeli .001 .052 .003 .016 .987 

Koha e përkushtuar nga stafi dedikuar inovacioneve .030 .055 .110 .548 .585 

Rëndësia e fleksibilitetit të prodhimit dhe zvogëlimi i 

kostos së prodhimit në aplikimin e proceseve të reja të 

punës 

.002 .043 .009 .056 .955 

a. Variabla e varur: Niveli i fitimit për 36 muaj     

Konkluzionet dhe Rekomandimet 

Një përqindje e lartë e besueshmërisë së të dhënave për vitin 2012 ishte për K&Zh 

dhe Inovacione (Alpha Cronbach 0.792), sepse menaxherët/pronarët e konsideronin 

këtë mekanizëm si një komponent kritike të strategjisë, e cila do të drejtojë aftësinë 

e firmës në konkurrencë me rivalët e saj. Edhe pse kjo është vështirë të parashikojë 

suksesin e ardhshëm të inovacionit, për arsye se rezultatet mund të shihen në vitet 

vijuese të periudhës dy apo tre vjeçare. Megjithatë mund të konkludojmë se K&Zh 

dhe Inovacionet janë mjet kryesor për krijimin e pasurisë apo rritjes së fitimit të 

NVM-ve.  

 Analiza faktoriale për K&Zh dhe Inovacione sipas opinioneve të 

menaxherëve/pronarëve ishte mesatarisht 0.706, përkatësisht sillej nga 0.874 për 

K&Zh dhe 0.849 për “personelin e dedikuar ndaj inovacioneve” deri te një nivel 

më i ultë prej 0.639 “për aplikimin e patentave nga firma” si dhe 0.553 “për 

regjistrimin e patentave”. 

 Ndërsa sa i përket analizës së regresionit dhe ndikimin e K & Zh dhe 

Inovacioneve në rritjen e qarkullimit të firmave (NVM-ve), të dhënat tregojnë se 

“perceptimi i rëndësisë së informatave për inovacione që vijnë nga institucionet” 

ishte statistikisht signifikante (Sig. 0.007) dhe “perceptimi i rëndësisë së 
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personelit me eksperiencë për të krijuar produkte, shërbime apo procese të reja” 

(Sig. 0.010). 

Rekomandimet 

 Hapi i parë është inkurajimi i sa më shumë NVM-ve për hyrje në sektorin 

formal. Me futjen në përdorim të procedurave rregulluese për bizneset, një 

numër më i madh i NVM-ve do të inkurajohen për hyrje në ekonominë formale. 

Kjo duhet t'i ofrojë NVM-ve mundësi më të mëdha për qasje në burime të 

kredive dhe të financimit dhe në zgjidhjen problemeve komerciale, ndërsa në 

anën tjetër të kontribuojë në zhvillimin e gjithanshëm të ekonomisë së tregut dhe 

krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës në sektorin e NVM-ve.  

 Hapi i dytë i pranuar është se firmat duhet të sigurojnë trajnimin dhe arsimimin 

për të fuqizuar punonjësit e tyre në mënyrë që të ndihmojnë punonjësit të 

angazhohen në ndryshime.  

 Hapi i tretë mund të jetë zhvillimi i kompetencave thelbësore, dinamike, në 

mënyrë që të bizneset ti përgjigjen në mënyrë efektive çdo ndryshimi apo 

problemi të papritur. Përveç kësaj, firmat nuk mund ti përgjigjen ndryshimeve të 

mundshme në kohën e duhur, pa pasur burimet njerëzore të kualifikuara.  
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