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PERKUFIZIME PER NDERMARRESINE 

● Ndërmarrësia, nënkupton 
veprimtarinë e krijimit të një biznesi, 
duke marrë përsipër rreziqe te 
ndryshme me shpresën e fitimit. 
 

Kjo përfshin:  
 
• Aktivitetet e zbulimit të mundësive,  
• Konceptimin e këtyre mundësve, 
• Identifikimin e burimeve,  
• Përdorimin e këtyre burimeve për të 

prodhuar produkte dhe rrjedhimisht 
të siguroj përfitime prej tyre. 
 



PERKUFIZIME PER NDERMARRESINE 

● Ndermarresia ka të bëjë me 

aftësinë e një individi për të 

përcaktuar dhe për të dalë me një 

kombinim të duhur të burimeve të 

disponueshme në mjedisin e tij 

dhe ta shndërrojë këtë në një 

prodhim të produkteve ose 

shërbimeve, dhe të marrë një 

fitim të drejtë me çmimin që e  

përcakton ndërmarrësi.  



NDËRMARRJA - NDËRMARRËSI 

● Ndërmarrja – rezultat i një procesi të 
disiplinuar, sistematik të aplikimit të 
kreativitetit dhe inovacionit për nevojat 
dhe mundësitë në treg.  
 

● Ndërmarrësit i lidhin idetë e tyre 
krijuese me veprimin dhe strukturën e 
qëllimshme të një biznesi. 
 

● Çfarë është një ndërmarrës? - Një 
individ që merr përsipër rrezikun që 
lidhet me krijimin, organizimin dhe 
zotërimin e një biznesi. 



NDËRMARRJA - NDËRMARRËSI 

Ndërmarrës: 
 
● Rrjedh nga fjala franceze “entreprendre”, që 

do të thotë “të ndërmarrë” 
● Inovator/Zhvillues që njeh dhe shfrytëzon 

mundësitë;  
 I konverton mundësitë në ide të 

realizueshme/të tregtueshme;  
 Shton vlerën përmes kohës, përpjekjes, 

parave, aftësive;  
 Merr rreziqe të llogaritura për fillimin e një 

biznesi për të zbatuar këto ide dhe realizon 
shpërblime nga këto përpjekje 



KOMPONENTET E NDERMARRESISE 

● Ideja – nënkupton një plan të qartë në mendjen e ndrërmarrësit. 

Eshtë investimi i parë i ndrërmarrësit në ndërmarrjen e tij afariste. 

● Lëndët e para - janë inputet themelore që përdor ndrërmarrësi 

për të krijuar produktin e tij. 

● Kapitali - i referohet ndërtesave, makinerive, pajisjeve dhe 

mjeteve të përdorura gjatë prodhimit. 

● Punëtorët - njerëzit përgjegjës direkt në procesin e prodhimit. 

● Fabrika, uzina - vendi ku gjenden faktorët fizikë të përdorur në 

prodhim 

● Tregu - blerësit dhe përdoruesit e produktit të ndrërmarrësit. 

● Klientët – njerëzit dhe kompanitë që blejnë produktin. 

● Konsumatorët ose përdoruesit e fundit - njerëzit që përdorin 

produktin. 



VEÇORITË E NJË NDËRMARRËSI TË SUKSESSHËM 

● Këmbëngulës (nuk dorëzohet, vazhdon të 
përpiqet) 

● Kreativ (kërkon mënyra të reja për të bërë 
gjërat ndryshe, gjenë zgjidhje për problemet) 

● Përgjegjësi (bën atë që duhet të bën dhe duke 
mbajtur përgjegjës) 

● I orientuar drejt qëllimit (i fokusuar në 
zhvillimin e një plani dhe arritjen e qëllimeve) 

● I pavarur (i aftë për të punuar ose vepruar 
vetëm, pa mbikëqyrje) 

● Me vetëbesim (besim në veten dhe aftësitë e 
veta) 

● Marrës i rrezikut (nuk ka frikë të bëjë gjëra të 
reja dhe të marrë rreziqe) 



KARAKTERISTIKAT E NDËRMARRËSIT 

● Dëshira për përgjegjësi 

● Preferenca për rrezik të moderuar 

● Besimi në aftësinë e tyre për të pasur 

sukses 

● Dëshira për reagime të menjëhershme 

● Niveli i lartë i energjisë 

● Orientimi në të ardhmen 

● Të aftë në organizim 

● Arritja e vlerës mbi paratë 



AFTËSITË E NDËRMARRËSIT 

● Aftësitë e komunikimit (të posedojnë aftësi për të lexuar, shkruar 
dhe folur në mënyrë të kuptueshme, të saktë dhe profesionale) 

● Aftësitë e marrëdhënieve njerëzore (aftësia për të ndërtuar dhe 
mbajtur marrëdhënie pozitive, duke punuar mirë me të tjerët) 

● Aftësitë matematikore (njohuri e aritmetikës bazë dhe aftësive 
matematikore të biznesit si llogaritja e fitimit) 

● Aftësitë për zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjen (aftësia 
për të vlerësuar situatën dhe për të marrë vendime të mira) 

● Shkathtësi teknike (njohuri për kompjuterët dhe mënyrën e 
përdorimit të tyre në mënyrë produktive) 

● Aftësitë bazë të biznesit (njohuri dhe të kuptuarit e ekonomisë dhe 
funksioneve të biznesit si marketingu dhe menaxhimi) 



AFTËSITË E NDËRMARRËSIT 

● Aftësitë për zgjidhjen e 

problemeve 

● Toleranca ndaj paqartësisë 

● Integritet i fortë 

● Iniciativa personale 

● Aftësia për të siguruar burime 

● Aftësia për të mësuar nga 

dështimi 

● Gatishmëri për të punuar shumë 



HAPAT NË PROCESIN E NDËRMARRJES 

● Zbulimi:  
- Faza në të cilën sipërmarrësi gjeneron 

ide, njeh mundësitë dhe studion tregun.  
- Konsideroni hobin ose aftësitë tuaja  
- Konsideroni nevojat dhe dëshirat e 

konsumatorëve  
- Kryeni sondazhe dhe pyetësorë  
- Studioni demografinë 
● Zhvillimi i konceptit:  
- Zhvilloni një plan biznesi: një propozim të 

detajuar që përshkruan idenë e biznesit  
- Zgjidhni vendndodhjen e biznesit  
- Përcaktoni nëse kërkohet një patentë ose 

markë tregtare. 



HAPAT NË PROCESIN E NDËRMARRJES 

● Burimet: Faza në të cilën sipërmarrësi 

identifikon dhe përvetëson burimet 

financiare, njerëzore dhe kapitale të 

nevojshme për fillimin e sipërmarrjes, etj. 

● Aktualizimi: Faza në të cilën ndërmarrësi 

drejton biznesin dhe përdor burimet për të 

arritur qëllimet/objektivat e tij.                   

$$ Hapja e madhe $$ Operacionet ditore 

● Korrja: Faza në të cilën ndërmarrësi 

vendos për rritjen, zhvillimin ose zhdukjen 

e ardhshme të sipërmarrjes 



LLOJET E NDËRMARRËSIT 

● Sipas llojit të biznesit 

● Sipas përdorimit të 

teknologjisë 

● Sipas motivimit 

● Sipas rritjes 

● Sipas zonës 

● Sipas gjinisë dhe moshës 

● Sipas shkallës së funksionimit 





NDERMARRESI SIPAS LLOJIT TË BIZNESIT 

● Ndërmarrës biznesi (Individët që krijojnë një ide për një produkt ose shërbim 

të ri dhe më pas krijojnë një biznes për të materializuar idenë e tyre.) 

● Ndërmarrës tregtar (është ai që ndërmerr aktivitete tregtare dhe nuk merret 

me punën e prodhimit) 

● Ndërmarrësi Industrial (një prodhues që identifikon nevojat e mundshme të 

klientëve dhe përshtat një produkt për të përmbushur nevojat e marketingut) 

● Ndërmarrës korporativ (është një person që demonstron aftësitë e tij inovative 

në organizimin dhe menaxhimin e sipërmarrjes së korporatës) 

● Ndërmarrës bujqësor (është ai që ndërmerr aktivitete bujqësore si rritjen dhe 

tregtimin e të korrave, plehrave dhe inputeve të tjera.) 

● Ndërmarrës me pakicë 

● Ndërmarrës shërbimi 



NDERMARRESI SIPAS PËRDORIMIT TË 
TEKNOLOGJISË 

● Ndërmarrës teknik (ai demonstron aftësitë e tij inovative 

në çështjen e prodhimit të mallrave dhe ofrimit të 

shërbimeve) 

● Ndërmarrës jo-teknik (i shqetësuar vetëm për zhvillimin e 

strategjive alternative të marketingut dhe shpërndarjes për 

të promovuar biznesin e tyre) 

● Ndërmarrës profesionist (një person që është i interesuar 

të krijojë një biznes, por nuk ka interes ta menaxhojë atë 

një herë) 



NDERMARRESI SIPAS MOTIVIMIT  

● Ndërmarrës i pastër (një individ që motivohet nga 

shpërblimet psikologjike dhe ekonomike) 

● Ndërmarrës i nxitur (është ai që nxitet të marrë përsipër 

detyrën sipërmarrëse për shkak të masave politike të 

qeverisë.) 

● Ndërmarrës i motivuar (ata janë të motivuar nga dëshira 

për të përmbushur veten) 

● Ndërmarrës spontan (ata që fillojnë biznesin e tyre nga 

talentet natyrore, aftësitë e tyre "të lindura") 



NDERMARRESI SIPAS RRITJES 

● Kërkon suksesin duke krijuar 

ndërmarrje të re 

● Gjenë fusha dhe mundësi të 

reja për të krijuar biznes 

● Motivohen nga klientët, fitojnë 

kënaqësi kur ata janë të 

kënaqur me shërbimin apo 

produktin  



NDERMARRESI SIPAS PRONESISE 

● Ndërmarrësit sipas pronesise krijojnë 

kompaninë e tyre nga një ide origjinale, që 

do të thotë se sipërmarrësit zakonisht janë 

përgjegjës për menaxhimin e të gjitha 

aspekteve të një biznesi që nga fillimi. 

  

● Një ndërmarrës sipas pronesise mund të 

vendosë të fillojë një biznes në çdo moment 

dhe kompania e tyre nuk i përket asnjë 

individi tjetër perderisa nuk i eshte dhene 

ajo përgjegjësi nga pronari. 



NDERMARRESI SIPAS PRONESISE 

Ndermarrjet sipas pronesise ndahen ne tri kategori, ato jane:  

 

● Ndermarres privat (nje pronar) - Pronësia e vetme do të thotë që një biznes 

është në pronësi dhe drejtuar nga një individ. Ky individ zotëron të gjitha të 

drejtat për të drejtuar biznesin sido që ata e gjykojnë të arsyeshme. 

● Ndermarres shteteror - është një biznes i inkorporuar, që do të thotë se 

ekziston ligjërisht si një entitet i veçantë nga pronarët e tij publik. Ajo gjithashtu 

ka përgjegjësi të kufizuar, pasi ofron mbrojtje për aksionarët e saj nga 

detyrimet e biznesit. 

● Ndermarrje e perbashket - Kjo strukturë e pronësisë së biznesit nënkupton që 

dy ose më shumë njerëz zotërojnë një biznes. 



NDERMARRESI SIPAS MADHESISE 

Keta lloj ndermarresish ndahen sipas madhesise se ndemarrjes qe ata e drejtojne. 

Ato mund te jene duke drejtuar Mikro-ndermarrje, te Vogla, te Mesme apo te 

Medha (NVM).  

 

NVM-te ndahen sipas madhesise duke u bazuar ne numrat e punonjessve te 

angazhuar:  

- Mikro-Ndermarrje - më pak se 10 punonjës,  

- Ndërmarrje të vogla - 10 deri në 49 punonjës,  

- Ndërmarrje të mesme - 50 deri në 249 të punësuar 

- Ndërmarrjet e mëdha  - 250 ose më shumë të punësuar. 



NDERMARRESIT SIPAS DANHOF 

Inovativ  

● Grumbullues dhe analizues agresiv te informacionit që rrjedhin nga 

kombinime te reja te faktorëve të prodhimit i karakterizojnë këta lloj 

ndërmarres.  

● Këta ndërmarrës kanë aftësinë të mendojnë ide më të reja, më të mira 

dhe më ekonomike të organizimit dhe menaxhimit të biznesit.  

● Ato karakterizohen nga era e inovacionit dhe janë agresivë në 

eksperimente dhe në vënien në praktikë të mundësive tërheqëse.  

● Një ndërmarrës novator sheh mundësinë për të prezantuar një 

teknologji të re, një produkt të ri ose një treg të ri. 



NDERMARRESIT SIPAS DANHOF 

Adoptues / Imitues 

● Ndërmarrësit imitues kopjojnë ose adoptojnë risitë e përshtatshme të 

bëra nga sipërmarrësit novatorë.  

● Këta ndërmarrës imitojnë sipërmarrësit ekzistues dhe krijojnë 

ndërmarrjen e tyre në të njëjtën mënyrë.  

● Në vend të inovacionit, ata thjesht imitojnë teknologjinë dhe metodat e 

inovuara nga të tjerët.  

● Këta ndërmarrës përballen me rreziqe dhe pasiguri më të vogla se 

ndërmarrësit novatorë. 

 



NDERMARRESIT SIPAS DANHOF 

Fabian 
● Kuptimi i fjalorit i termit 'fabian' është 'një person që e pret fitoren dhe nuk 

futet në betejë vendimtare'; në fakt, ky lloj sipërmarrësish janë të ndrojtur, të 

kujdesshëm dhe pak dembel.  

● Ky lloj ndërmarrësish nuk janë të interesuar të prezantojnë ndryshime të reja 

ose të dëshirojnë të adoptojnë metoda të reja të prodhimit të inovuara nga 

shumica e ndërmarrësve.  

● Ata janë shumë skeptikë në qasjen e tyre në adoptimin ose inovacionin e 

teknologjisë së re në ndërmarrjen e tyre dhe u pëlqen të qëndrojnë në 

biznesin ekzistues me teknikat e vjetra të prodhimit.  

● Ata adoptojnë teknologji të reja vetëm kur nuk kanë mbetur mundësi për të 

mbijetuar në ndërmarrjen e biznesit. Zakonisht ata janë ndërmarrës të 

gjeneratës së dytë në një ndërmarrje familjare biznesi. 



NDERMARRESIT SIPAS DANHOF 

Drone  
● Kuptimi i fjalorit i termit "dron" është "një person që jeton me mundin e të 

tjerëve".  

● Ndërmarrësit “Drone” refuzojnë të kopjojnë ose përdorin mundësitë që u 

vijnë. Në fakt, këta ndërmarrës janë shumë konservatorë; ata ndihen 

gjithmonë rehat me teknologjinë e tyre të vjetër të prodhimit edhe pse mjedisi 

dhe shoqëria kanë pësuar ndryshime të konsiderueshme dhe madje janë gati 

të pësojnë humbjen e biznesit të tyre.  

● Ata janë të prapambetur pasi vazhdojnë të veprojnë në mënyrën e tyre 

tradicionale dhe t'i rezistojnë ndryshimeve. 



BARRIERAT PËR NDËRMARRJEN 

● Mungesa e konceptit të zbatueshëm 

● Mungesa e njohjes së tregut 

● Mungesa e aftësive teknike 

● Mungesa e kapitalit 

● Mungesa e “Know How” 
● Prezenca dhe shpërqendrimet në kohë 

● Kufizimet dhe rregulloret ligjore 



ELEMENTET E NJË KULTURE NDËRMARRËSE 

Fokusimi te njerëzit dhe fuqizimi tyre 

Krijimi i vlerës përmes inovacionit dhe ndryshimit 

Kujdes në gjërat bazike 

Menaxhimi praktik 

Duke bërë gjënë e duhur 

Liri për t'u rritur dhe për të dështuar 

Përkushtimi dhe përgjegjësia personale 

Përqendrim në të ardhmen dhe atë me seriozitet 



TENDENCAT AKTUALE TË NDËRMARRJES 

- Bizneset e internetit 

- Ndërmarrje sociale 

- Bizneset e shërbimeve 

- Biznese me fokus në teknologji 

- Bizneset me bazë në shtëpi outsourcing dhe aleancat 

strategjike 

- Bizneset e gjelbra 

- Sipërmarrjet e korporatave 



PARIMET E NDËRMARRJES 

1. Bëhuni një Ofrues i Zgjidhjeve 

● Duhet të keni parasysh se ndrërmarrja nuk ka të bëjë 

vetëm me fitimin e parave, por ka të bëjë me ofrimin e 

zgjidhjeve dhe shtimin e vlerës. Me kalimin e viteve, 

ndërmarrësit e suksesshëm e vërejnë se pasioni është ai 

që sjell sukses në biznes. Kjo sepse, gjatë fillimit të një 

biznesi, ka të ngjarë të ketë çështje që variojnë nga 

burimet e fondeve deri te gjetja e partnerëve të mirë, 

ndërtimi i një ekipi të mirë, vendndodhja, marketing etj.  



PARIMET E NDËRMARRJES 

2. Të keni një vizion 

● Një ndërmarrës nuk angazhohet thjesht për të siguruar 

jetesën. Ju jeni një ndërmarrës sepse dëshironi ta bëni 

boten një vend më të mirë për të jetuar. Jonathan Swift 

tha se "Vizioni është arti për të parë atë që është e 

padukshme për të tjerët". Keni një qëllim të përcaktuar 

qartë dhe ndiqeni atë. 



PARIMET E NDËRMARRJES 

3. Zgjidhni Ekipin e duhur 
● Kur krijohet ekipi juaj, është e domosdoshme të mblidhni një ekip 

individësh me të njëjtin mendim dhe qëndrim ndaj arritjes së një 

qëllimi të përbashkët. Ju nuk duhet të përfshini familjen ose miqtë e 

ngushtë, veçanërisht ata pa ndonjë njohuri ose ekspertizë.  

 

● Ekipi juaj duhet të ketë të njëjtën lëvizje, këmbëngulje, dhe një besim 

themelor në vetvete dhe vlerën që ata mund t'i shtojnë suksesit të 

biznesit. Ekipi juaj duhet të jetë i motivuar dhe i përkushtuar. 



PARIMET E NDËRMARRJES 

4. Produkt / Shërbim i Qëndrueshëm 

● Lëreni produktin / shërbimin tuaj të përmbushë një nevojë, jini inovativ 

dhe përdorni qasje më ndryshe nga bizneset e tjera të rregullta.  

 

● Teknologjia është një mjet i rëndësishëm në dorën e ndërmarrësve 

modern. Biznesi juaj duhet të jetë lehtësisht i arritshëm për klientët 

tuaj të synuar.  

 

● Gjithmonë u jepni klientëve tuaj hapësirë për reagime ose sugjerime 

se si produkti / shërbimi juaj mund të jetë më i mirë. 



PARIMET E NDËRMARRJES 

5. Kapitali 

● Kur ideja juaj është e shkëlqyeshme, ju lehtë mund të merrni 

investitorë ose hua qeveritare. Qeveria krijon programe huazimi për 

NVM-të dhe kjo mund të arrihet lehtësisht vetëm me një plan të mirë 

biznesi.  

● Gjithashtu, kapitali mund të sigurohet nga Bankat e ndryshme. 

Gjithashtu organiztat ndërkombëtare po mbështet fillestarët me fonde 

me pak normë interesi.  

● Ka masa që aplikohen nga ministritë e ndryshme për të promovuar 

ndërmarrjen duke ditur se rritja e ekonomisë botërore varet nga ajo. 



PARIMET E NDËRMARRJES 

6. Përgjegjësia 
● Si një ndërmarrës, ju jeni përgjegjës për suksesin ose dështimin e biznesit 

tuaj, jo punonjësit tuaj, investitorët ose këshilltarët. Ju duhet të keni llogari të 

detajuar të çfarëdo transaksioni të bërë nga kompania. Mbani një kartelë të të 

gjitha inventarëve.  

 

● Gjithmonë mbajini investitorët tuaj dhe bashkpunoni rregullisht. Suksesi i çdo 

biznesi, në shumë mënyra, matet nga menaxhimi i burimeve të tij.  

 

● Edhe nëse punësoni një llogaritar me kohë të plotë, si një ndërmarrës, pritet 

që ju të keni një njohuri themelore të kontabilitetit, si funksionon dhe si të 

zbatoni parimet e tij themelore me qëllim të drejtimit të një biznesi të lulëzuar. 



PARIMET E NDËRMARRJES 

7. Rritja dhe Marketingu 
● Çdo biznes i suksesshëm rritet me kalimin e viteve. Suksesi në biznes nuk 

është një ngjarje e vetme; është një proces i vazhdueshëm. Mos u kënaq me 

suksesin e djeshëm; gjithmonë përpiquni të mposhtni rekordin tuaj. Në atë 

mënyrë, biznesi juaj do të vazhdojë të rritet, investitorët tuaj do të jenë të 

lumtur të qëndrojnë dhe të injektojnë më shumë fonde.  

 

● Gjithmonë qëndroni të përqendruar dhe të përkushtuar në qëllimin tuaj. Keni 

një qëllim të qartë dhe ndiqeni atë. Rritja e biznesit tuaj gjithashtu varet nga 

strategjia juaj e marketingut. Marketingu ndihmon në njohjen e produktit tuaj 

dhe shitjet e mira vijnë nga një marketing i mirë. 



PARIMET E NDËRMARRJES 

8. Njihni klientin tuaj 
● Baza juaj e konsumatorëve përcakton jetën e biznesit tuaj. Nëse ofroni 

zgjidhje për një botë më të mirë, klientët tuaj do të rriten. Në biznes, sa më të 

lartësuar klientët tuaj, aq më i lartë është fitimi.  

 

● Biznesi juaj duhet të strukturohet në mënyrë të veçantë me klientin në 

qendër. Kjo do t'ju ndihmojë të dini se cilët duhet të jenë klientët tuaj të 

ardhshëm dhe si t'i merrni dhe t'i mbani ata. Kur përqendroheni në një treg të 

fokusuar, ai është më efikas, më produktiv.  

 

● Përcakto gjithmonë strategjitë që do të lejojnë reagimet e klientëve edhe nëse 

do të thotë të japësh zbritje. 



PARIMET E NDËRMARRJES 

9. Prioritetet 
● Për sukses në biznes, duhet t'i kategorizoni gjërat sipas rëndësisë. Vendosni 

përparësitë tuaja bazuar në qëllimet tuaja dhe mos devijoni. Investitorët tuaj 

nuk duhet t'ju bëjnë të humbni përqendrimin në ëndrrën tuaj.  

● Daren Smith shkroi "Vendosni çfarë të bëni dhe bëni atë, pastaj vendosni se 

çfarë të mos bëni dhe mos e bëni". Shembull: Nëse Apple do të kishte shtyrë 

Mac Pro-në e tyre, kompjuteri i tyre i fuqishëm i krijuar posaçërisht për 

profesionistë kërkues që kanë nevojë për shumë energji kompjuterike, ata 

nuk do të ishin gjigandi i industrisë që janë sot. Kishte disa njerëz që ishin 

shumë më të apasionuar pas Mac Pro, por iPod ishte më i rëndësishëm dhe 

ishte më premtues. Synimi juaj duhet të përcaktohet gjithmonë. 



PARIMET E NDËRMARRJES 

10. Asnjëherë mos u dorëzo 

● Thënia, asnjëherë mos hiqni dorë është një cilësi që një ndërmarrës 

duhet të posedojë. Ndërmarrësit e suksesshëm janë qëllues. Ata 

kurrë nuk heqin dorë nga kthimi i vizionit të tyre në realitet.  

● Nga 10 shkaqet kryesore të dështimit të biznesit, “lënia shumë shpejt” 
është arsyeja më e madhe pse shumë biznese dështuan. Pyesni, 

hulumtoni, dështoni dhe provoni përsëri, mund të mos jeni të 

suksesshëm në biznes. Nëse vazhdoni, nuk do të keni zgjidhje tjetër 

përveçse të keni sukses. Në ndërmarrje, këmbëngulja dhe 

vendosmëria është supreme. 





PLANI I BIZNESIT  
DHE FINANCIAR 

Prof. Engelbert Zefaj  
Dhjetor 2022 



ÇFARË ËSHTË NJË PLAN BIZNESI? 

● Një plan biznesi është një strategji e dokumentuar për një 
biznes i cili nxjerr në pah qëllimet dhe planet e saj për arritjen e 
tyre. 
 

Një plan biznesi bëhet për një ose më shumë nga arsyet e më 
poshtme: 

 
● Sigurimi i financimit nga investitorët. 
● Dokumentimi i strategjisë dhe qëllimeve të një kompanie. 
● Legjitimimi i një ideje biznesi. 
 
 



SIGURIMI I FINANCIMIT NGA INVESTITORËT 

● Ky dokument është mënyra e një sipërmarrësi për t'u treguar 
investitorëve potencialë dhe / ose huamarrësve se si do të 
vihet në punë kapitali i tyre dhe si do ta ndihmojë një biznes të 
lulëzojë. 
 

● Të gjitha bankat, investitorët dhe firmat e kapitalit sipërmarrës 
dëshirojnë të shohin një plan biznesi përpara se të dorëzojnë 
paratë e tyre, dhe investitorët zakonisht duan një “Kthimi nga 
Investimi” (ROI 20-25%) nga kapitali që ata investojnë në një 
biznes. 



SIGURIMI I FINANCIMIT NGA INVESTITORËT 

● Investitorët duan të dinë nëse - dhe kur - atyre do t’u 

kthehen paratë e tyre.  

 

● Ata dëshirojnë të lexojnë në lidhje me procesin dhe 

strategjinë për mënyrën se si biznesi do t'i arrijë ato 

qëllime financiare, cili është vendi dhe plani i shitjeve, 

marketingut dhe operacioneve hyn në lojë. 



DOKUMENTIMI I STRATEGJISË DHE QËLLIMEVE TË 
NJË KOMPANIE 

● Planet e biznesit mund të shtrihen në dhjetëra apo edhe qindra 
faqe, duke u dhënë hartuesve të tyre mundësinë për të 
shpjeguar se cilat janë qëllimet e një biznesi dhe si biznesi do 
t'i arrijë ato. 
 

● Duhet të shpjegohen plotësisht strategjitë e marketingut, 
shitjeve dhe operacioneve - nga marrja e një lokacioni fizik për 
biznesin deri te shpjegimi i një qasje taktike për depërtimin e 
marketingut. 



LEGJITIMIMI I NJË IDEJE BIZNESI 

● Të gjithë kanë një ide të shkëlqyeshme për krijimin e një 
kompanie – mirëpo gjithcka bëhet e vështirë kur kërkohet 
që të shkruhet në letër. Në këtë rast kuptohet se krijimi i 
biznesit nuk është lehtësisht i realizueshëm.  

 
● Plani i biznesit është një mënyrë sipërmarrëse aspiruese 

për të provuar se një ide biznesi në të vërtetë ia vlen të 
ndiqet. 



LEGJITIMIMI I NJË IDEJE BIZNESI 

● Legjitimimi i një ideje biznesi siguron se sipërmarrësi i ka 

rreshtuar mirë gjërat para se të krijon idenë e biznesit dhe 

kështu i siguron lexuesit e planit se kushdo që e shkruajti 

planin është serioz në lidhje me idenë.  

 

● Është serioz sepse vërtetohet se sipërmarrësi ka hedhur 

orë të tëra duke menduar për idenë e biznesit, duke 

zbatuar taktikat dhe teknikat përkatëse dhe duke llogaritur 

parashikimet financiare. 



LLOJET E PLANEVE TË BIZNESIT 

 

● Plani i biznesit të ri (Start Up) 

● Plani i Blerjes së Biznesit 

● Plani i Ripozicionimit të Biznesit 

● Planit i Biznesit për Zgjerim 



PLANI I BIZNESIT TË RI (START UP) 

 
● Është lloji më i zakonshëm i planit të biznesit, një plan biznesi 

fillestar përdoret për ide krejt të reja biznesi.  
 

● Plani i biznesit të ri përdoret për të krijuar një koncept biznesi 
dhe për të hedhur themelet për suksesin e tij. 
 

● Fillon plotësisht nga e para, i referohet të dhënave ekzistuese 
të industrisë, dhe bazohet në strategji origjinale dhe tregje 
specifike.  



PLANI I BLERJES SË BIZNESIT 

● Investitorët dëshirojnë të shohin një plan biznesi për gjetjen e 
fondeve për blerjen e një biznesi ekzistues. 

 
● Ata janë të interesuar të dinë se çfarë do të ndryshojë dhe 

çfarë do të mbetet e njëjtë nën pronësinë e re, dhe pse?  
 

● Për më tepër, plani i biznesit duhet të jetë në gjendje të 
informoj për gjendjen aktuale të biznesit që do të blihet dhe pse 
është në shitje. 



PLANI I BLERJES SË BIZNESIT 

 
● Për shembull, nëse dikush po blen një biznes të dështuar, 

plani i biznesit duhet të shpjegojë pse po blihet biznesi 
dhe çfarë do të bëjë pronari i ri për ta atë të suksesshëm.  
 

● Për të qenë të suksesshëm duhet referuar metrikave të 
mëparshme të biznesit, parashikimeve të shitjeve pas 
blerjes dhe një justifikim për ato parashikime. 



Plani i Ripozicionimit të Biznesit 

● Kur një biznes dëshiron të ruaj veten, të ripozicionojë markën e tij, 
ose të provojë diçka të re. Disa CEO (Shefi Ekzekutiv i Biznesit) ose 
pronarë kërkojnë që të hartohet një plan për ripozicionimit të biznesit. 
 

Ky lloj plani i biznesit duhet: 
● Ta kuptojë gjendjen aktuale të kompanisë. 
● Vendos një vizion për të ardhmen e kompanisë. 
● Shpjegon pse biznesi duhet (ose nuk duhet) të ripozicionohet. 
● Skicon një proces për mënyrën se si kompania do të përshtatet. 



Plani i Ripozicionimit të Biznesit 

● Kompanitë që planifikojnë për një ripozicionim të biznesit e bëjnë këtë 
- në mënyrë proaktive ose retroaktive - për shkak të një ndryshimi në 
trendet e tregut dhe nevojave të klientëve.  

 
● Për shembull: Pizza Hut ka bërë ndryshime drastike para 2-3 viteve, 

ata e kuptuan nevojën për të kaluar nga ushqimi në objekt – në 
dorëzim te konsumtaori në shtëpi.  

 
● Ky vendim ka ardhur si pasojë e vëzhgimit ndër vite të industrisë dhe 

tendencave të kompanisë si dhe duke pranuar nevojën për të 
ripozicionuar veten për t’u përshtatur me të ardhmen e këtij sektori.   



PLANIT PËR ZGJERIM TË BIZNESIT 

● Një sipërmarrje e suksesshme mund të kërkojë një vendndodhje të re, 
të përqendrohet në një treg të ri të synuar dhe të kërkojë më shumë 
kapital. 
 

● Një plan zgjerimi u lejon hartuesve të tij të referojnë shitjet, të ardhurat 
dhe sukseset nga çdo vendndodhje e mëparshme.  

 
● Sidoqoftë, sado të mira të jenë supozimet për planin e zgjerimit, është 

e rëndësishme të mos mbetet shumë i varur prej tyre, sepse akoma 
është  vetem një biznes i ri që mund të ketë sukses ose mund të 
deshtoj për një mori arsyesh. 
 



PLANET E BIZNESIT SIPAS NIVELIT  

 

 

● Planifikim Strategjik 

● Planifikimi Taktik 

● Planifikimi Operacional 

● Plani Emergjent 



PLANIFIKIM STRATEGJIK 

● "Planet strategjike kanë të bëjnë me atë se pse gjërat duhet të ndodhin“ 
 

● Planifikimi strategjik përfshin një pasqyrë të nivelit të lartë të të gjithë 

biznesit.  

 

● Eshtë baza themelore e organizatës dhe do të diktojë vendime afatgjata. 

Shtrirja e planifikimit strategjik mund të jetë diku nga dy vitet e ardhshme 

deri në 10 vitet e ardhshme.  

 

● Komponentë të rëndësishëm të një plani strategjik janë vizioni, misioni 

dhe vlerat. 



PLANIFIKIMI TAKTIK 

● "Planet taktike kanë të bëjnë me atë që do të ndodhë,“ 
 
● Planifikimi taktik mbështet planifikimin strategjik. Ai përfshin taktika që 

organizata planifikon të përdorë për të arritur atë që është përshkruar në 
planin strategjik. Shpesh, qëllimi është më pak se një vit dhe zbërthen 
planin strategjik në copa të veprueshme.  
 

● Planifikimi taktik është i ndryshëm nga planifikimi operacional në atë që 
planet taktike bëjnë pyetje specifike se çfarë duhet të ndodhë për të 
përmbushur një qëllim strategjik; planet operative pyesin se si organizata 
në përgjithësi do të bëjë diçka për të përmbushur misionin e kompanisë. 



PLANIFIKIMI OPERACIONAL 

● "Planet operacionale kanë të bëjnë me atë se si gjërat duhet të ndodhin". 
 
● Ky lloj planifikimi zakonisht përshkruan funksionimin e përditshëm të 

kompanisë.  
 

● Planet operacionale shpesh përshkruhen si plane me një përdorim ose 
plane në vazhdim.  
 

● Planet me një përdorim krijohen për ngjarje dhe aktivitete me një ndodhi 
të vetme (të tilla si një fushatë e vetme marketingu apo nje event specifik) 
 

● Planet në vazhdim përfshijnë politikat për afrimin e problemeve, rregullat 
për rregulloret specifike dhe procedurat për një proces hap pas hapi për 
përmbushjen e objektivave të veçantë. 



PLANI EMERGJENT 
● Planet e emergjencës bëhen kur diçka e papritur ndodh ose kur diçka 

duhet të ndryshohet. Ekspertët e biznesit ndonjëherë i referohen këtyre 

planeve si një lloj i veçantë i planifikimit. 

 

● Planifikimi emergjent mund të jetë i dobishëm kur kerkohet një ndryshim i 

shpejt. Megjithëse menaxherët duhet gjithnje të parashikojnë ndryshimet, 

planifikimi emergjent ka kuptim kur ai menaxhohet me sukses në 

momentet kur ndryshimet nuk mund të parashikohen.  

 

● Përderisa bota e biznesit bëhet më e ndërlikuar, planifikimi i 

paparashikimeve bëhet më i rëndësishëm, duhet t’i kushtohet me shme 

rendesi dhe duhet te kuptohet me mire.  



STRUKTURA E NJE PLANI TE BIZNESIT  

● Përmbledhja ekzekutive 
● Përshkrimi i Kompanisë 
● Analiza e tregut 
● Analiza e konkurrencës 
● Përshkrimi i Menaxhimit dhe Organizimit 
● Ndarja e produkteve dhe shërbimeve tuaja 
● Plani i marketingut 
● Strategjia e shitjeve 
● Kërkesa për financim 
● Projeksionet financiare 
● Përmbledhje e planit 



PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

 

● Përmbledhja ekzekutive duhet të përmbledhë atë që prisni 

të përmbushë biznesi juaj.  

 

● Meqenëse ka për qëllim të nxjerrë në pah atë që keni 

ndërmend të diskutoni në pjesën tjetër të planit, 

sugjerohet që këtë pjesë ta shkruani të fundit. 



PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

● Një përmbledhje e mirë ekzekutive duhet të jet bindës. Ajo 

zbulon deklaratën e misionit të kompanisë, së bashku me 

një përshkrim të shkurtër të produkteve dhe shërbimeve 

të saj.  

 

● Mund të jetë gjithashtu një ide e mirë të shpjegoni 

shkurtimisht pse po filloni kompaninë tuaj dhe të përfshini 

detaje në lidhje me përvojën tuaj në industrinë që po hyni. 



PËRSHKRIMI I KOMPANISË 

● Një përshkrim i kompanisë përfshin informacionin kryesor 
në lidhje me biznesin tuaj, qëllimet dhe klientët e synuar 
që dëshironi t'i shërbeni.  
 

● Kjo është pjesa ku shpjegohet pse kompania juaj dallon 
nga konkurrentët e tjerë në industri dhe zbërthen pikat e 
saj të forta, duke përfshirë mënyrën se si ofron zgjidhje 
për klientët dhe avantazhet konkurruese që do t'i japin 
biznesit tuaj një përparësi për të patur sukses. 



ANALIZA E TREGUT 
● Kjo është pjesa ku tregohet në mënyrë të qartë hollësit e industrisë 

dhe tregut specifik që planifikoni të hyni.  
● Këtu do të vërtetoni pikat e forta që janë theksuar në përshkrimin e 

kompanisë duke ofruar të dhëna dhe statistika që zbërthejnë 
tendencat dhe temat e industrisë.  

● Tregohet se çfarë po bëjnë bizneset e tjera dhe si po arrijnë ose 
dështojnë.  

● Analiza e tregut tuaj gjithashtu duhet të ndihmojë në vizualizimin e 
klientëve tuaj të synuar - sa para ata bëjnë, cilat janë zakonet e tyre të 
blerjes, cilat shërbime duan dhe u duhen, etj.  

● Nnumrat duhet të paraqesin përgjigjen pse biznesi juaj mund ta bëjë 
më mirë. 



PËRSHKRIMI I MENAXHIMIT DHE ORGANIZIMIT 

● Biznesi juaj gjithashtu duhet të përshkruajë mënyrën e 

ngritjes së organizatës suaj.  

● Këtu prezantohen menaxherët e kompanisë, këtu edhe 

përmbledhen aftësitë e tyre dhe përgjegjësitë kryesore të 

punës.  

● Një mënyrë efektive për të pasqyruar strukturen e 

biznesit, mund të jetë krijimi i një diagrami që përshkruan 

zinxhirin tuaj të komandës. 



NDARJA E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE  

 

● Përderisa përshkrimi i kompanisë suaj është një pasqyrë 

e përgjithshme, ndarja e hollësishme e produkteve dhe 

shërbimeve ka për qëllim të japë një përshkrim plotësues, 

por më të plotë në lidhje me produktet që po krijoni dhe 

shisni, për sa kohë mund të zgjasin dhe si do të 

plotësojnë kërkesën ekzistuese. 



NDARJA E PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE  

● Kjo është pjesa ku duhet të përmenden edhe furnitorët 

dhe informacione të tjera kryesore në lidhje me atë se sa 

do të kushtojë për të bërë produktet tuaja dhe sa të hyra 

ju shpresoni të sillni.  

 

● Gjithashtu, këtu duhet të renditen të gjitha informacionet 

përkatëse që kanë të bëjnë me patentat dhe shqetësimet 

e të drejtës së autorit gjithashtu. 



KËRKESA PËR FINANCIM 

● Nëse keni nevojë për fonde, kjo pjesë përqendrohet në 

sasinë e parave që ju nevojiten për të ngritur biznesin tuaj 

dhe mënyrën se si planifikoni të përdorni kapitalin që jeni 

duke mbledhur.  

 

● Këtu mund të përmendet një afat kohor për sigurimin e 

fondeve shtesë që mund t'ju nevojiten për të përfunduar 

projekte të tjera të rëndësishme. 



PROJEKSIONET FINANCIARE 

● Në këtë seksion të fundit zbërthen qëllimet financiare dhe pritjet 
që keni vendosur bazuar në hulumtimin e tregut.  
 

● Ju do të raportoni të ardhurat tuaja të parashikuara për 12 
muajt e parë dhe fitimet tuaja vjetore të parashikuara për vitet e 
dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë të biznesit. 

 
● Nëse jeni duke u përpjekur të aplikoni për një kredi personale 

ose një hua të biznesit të vogël, gjithmonë mund të shtoni një 
shtojcë ose një seksion tjetër që ofron informacione shtesë 
financiare. 



PËRMBLEDHJE E PLANIT 

● Çdo kompani është e ndryshme, kështu që plani juaj i biznesit 

nuk duhet t’i ngjaj një plani të biznesi të një sipërmarrësi tjetër.  

 

● Gjithsesi, ka komponentë kryesorë që çdo plan i mirë duhet të 

ketë dhe mund të ngjajnë me planet tjera. 

 

● Gjithmonë është mirë të siguroni një përmbledhje të qartë dhe 

të saktë të qëllimeve të biznesit tuaj në planin tuaj të biznesit. 



KREATIVITETI DHE 

PARIMET E INOVACIONIT 
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PARIMI I KREATIVITETIT DHE INOVACIONIT 

● Parimi i Kreativitetit dhe Inovacionit përkufizohet si aftësia 

për të prodhuar dhe krijuar një koncept ose ide origjinale 

dhe për ta transformuar atë në disa forma të shprehjes si 

një vepër arti ose zeje.  

 

● Kuptimi i parimit të kreativitetit dhe inovacionit çon në 

prodhimin e produktit, procesit dhe të risive strategjike.  



Parimi i Kreativitetit 

● Kreativiteti do të thotë aftësia për të kapërcyer idetë tradicionale, 
rregullat, modelet, marrëdhëniet ose të ngjashme, dhe për të krijuar 
ide, forma, metoda, interpretime tjera të reja.  
 

● Një citim nga Linda Naiman thot se "krijimtaria është akti i 
shndërrimit të ideve të reja dhe imagjinative në realitet dhe 
përfshin dy procese: të menduarit dhe të prodhuarit".  
 

● Kreativiteti ka parime të përgjithshme që nënkupton të mendosh 
jashtë kutisë, të mendosh përtej të tjerëve, të shmangësh normalen, 
të jesh trim, të kesh guxim të dalësh me një ide të re dalluese dhe 
ndoshta të dalësh te disa ide kreative ë duken të palogjikshme. 



Parimi i Inovacionit 

● Inovacioni është një proces i transformimit të ideve të reja, njohurive të reja në 
produkte dhe shërbime të reja.  
 

● Joseph Schumpeter e përkufizon inovacionin si një aktivitet që çon në funksion 
të ri prodhues ose produkt të ri. 
 

● Prezantimi i një malli të ri: ndërmarrësi duhet të prodhojë, përkatësisht të 
prezantojë një produkt të ri i cili mund të shitet lehtë dhe që nuk ofrohet ende në 
treg. 
 

● Prezantimi i një metode të re prodhimi: inovacioni duhet të ofrojë një 
metodologji të re prodhimi e cila mund të çojë në një rritje të prodhimit përmes 
inputeve ekzistuese, ulje të kostove për njësi produkt, futje të inputeve të reja dhe 
ndryshim të atyre ekzistuese. 
 
 



Parimi i Inovacionit 

● Hapja e një tregu të ri: Inovacionet mund të rrisin shitjet në rajone të reja, si dhe 
të rrisin numrin e klientëve. 

 
● Pushtimi i një burimi të ri furnizimi me lëndë të para ose mallra gjysmë të 

prodhuara: Furnizuesi i lëndës së parë shpesh mund të ulë cilësinë e lëndëve të 
para ose të rrisë çmimin e tyre dhe kjo ndikon drejtpërdrejt në cilësinë dhe çmimin 
e shitjes së produktit të ri. Prandaj, ndërmarrësi duhet të gjejë një burim të 
përshtatshëm të inputeve, të cilat nevojiten për prodhimin e produkteve të reja. 
 

● Kujdesi ndaj organizimit të ri të çdo industrie: Schumpeter e përshkruan këtë 
hap si një hyrje e ndërmarrësit në tregun monopol, ku më parë nuk ka pasur 
konkurrencë, ose si krijimi i kushteve përmes të cilave ndërmarrësi do të merrte 
pozicionin monopol në treg. 
 

 



Parimi i Inovacionit 

● Lionnet (2003, f. 6) e përkufizon inovacionin si një proces me anë të 
të cilit një ide e re sillet në fazën ku ajo përfundimisht prodhon para. 
 

● Inovacioni është një proces dinamik teknik, ekonomik dhe social që 
përfshin ndërveprimin e njerëzve me horizonte, perspektiva dhe 

motivime të ndryshme.   
 

● Ai përfaqëson një proces, përkatësisht një aktivitet të krijimit të 

një produkti ose shërbimi të ri, teknologji të re, organizim të ri, 

përmirësim të produktit ose shërbimit ekzistues duke përdorur 
proceset dhe organizatat teknologjike ekzistuese. 
 

 



Klasifikimi i Inovacionit 

Sipas përkufizimit të dhënë, nëse analizojmë elementët e tij të veçantë, mund të 

klasifikojmë në:  

 

● Inovacionet në prodhim (zhvillimi ose përmirësimi i një produkti specifik),  

● Inovacionet në shërbime (ofrimi i shërbimeve të reja ose përmirësimi 

ekzistues),  

● Inovacionet në proces (gjetja e mënyrave të reja të organizimi dhe 

kombinimi i inputeve në procesin e prodhimit të produkteve ose shërbimeve 

specifike), dhe  

● Inovacione në menaxhim (krijimi i mënyrave të reja të organizimit të 

burimeve të biznesit). 

 

 



Inovacioni në këndvështrime të ndryshme 

● Nga këndvështrimi i klientëve, inovacioni nënkupton produkte me 

cilësi më të mirë dhe shërbime më të mira, të cilat nënkuptojnë një 

mënyrë më të mirë jetese.  

● Nga këndvështrimi i bizneseve, inovacioni nënkupton rritje dhe 

zhvillim të qëndrueshëm dhe realizim të fitimit të madh.  

● Për punonjësit, inovacion do të thotë punë e re dhe më interesante, 

e cila kërkon më shumë pjekuri dhe zhvillim mendor, që rezulton me 

paga më të larta.  

● Nga këndvështrimi i të gjithë ekonomisë, inovacioni përfaqëson një 

produktivitet dhe prosperitet më të madh për të gjithë. 

 

 



Inovacion, shpikje, kreativitet - terma sinonimë ose 

diçka tjetër! 

● Shpikja është shfaqja e parë e një ideje për një produkt ose 

proces të ri, ndërsa inovacioni është përpjekja e parë për ta zbatuar 
atë në praktikë 

● Kreativiteti është të mendosh për gjëra të reja, ndërsa  
● Inovacioni është të bësh gjëra të reja.  
 
● Kreativiteti është një aftësi për të zhvilluar ide dhe mënyra të reja për 

t'u përballur me problemet dhe mundësitë, ndërsa inovacioni është 
një aftësi për të kryer zgjidhje kreative për të përmirësuar jetën e 
njerëzve.  
 
 



Inovacion, shpikje, kreativitet - terma sinonimë ose 

diçka tjetër! 

Cannon (1991, f. 17) përcakton termat e mëposhtëm: 

● Kreativiteti përfaqëson një mundësi për të krijuar pamje, përmbajtje 

ose proces të ri duke kombinuar inputet ose faktorët ekzistues të 

prodhimit. 

● Shpikja është një proces i krijimit të diçkaje të re, e cila jep një 

kontribut në nivelin e njohurive të njerëzimit. 

● Inovacioni është i lidhur me marketingun përfundimtar të produktit, 

shërbimit ose procesit të ri teknologjik. 

 

 



Inovacion, shpikje, kreativitet - terma sinonimë ose 

diçka tjetër! 

Sipas, Feldman (2004, f. 3–5). 

Inovacioni kundrejt shpikjes 

● Shpikja është krijimi i një koncepti të ri. Inovacioni e redukton atë 

koncept në praktikë duke e bërë atë një sukses tregtar. 

Inovacioni kundrejt Kreativitetit 

● Kreativiteti vjen me ide. Inovacioni është sjellja e ideve në jetë.  

Inovacioni përballë shkencës 

● Shkenca është shndërrimi i parave në njohuri. Inovacioni është 

shndërrimi i njohurive në para. 

 



Llojet e inovacioneve 
 Sipas Drucker (1993) ekzistojnë katër lloje themelore të inovacionit: 
● Inovacioni në rritje (incremental) — Të bësh më shumë të njëjtat gjëra 

që ke bërë por me rezultate disi më të mira. 
● Inovacioni mbeshtetes — Shfrytëzimi më i plotë i burimeve tashmë 

ekzistuese, si zgjerimet e linjave të produkteve, dhe arritja e rezultateve 
të mira. Këto mundësi duhet të trajtohen si përpjekje me prioritet të lartë. 
Rreziqet janë të vogla - dhe ato nuk heqin burimet nga mundësitë 
plotësuese ose përparimtare. 

● Inovacioni cregullues — Ofrimi i diçkaje të re dhe ndryshimi në 
strukturën e biznesit. 

● Inovacioni i radikal (Inovacion radikal) - Ndryshimi i bazave të biznesit 
ose krijimi i një industrie të re dhe rrugëve të reja për krijimin e gjerë të 
pasurisë. 
 



Burimet e Inovacionit 
 
 
Partneri i biznesit dhe bashkëpunimi me klientët konsiderohen si burime 

kryesore për ide të reja. 

 

● Bazuar në hulumtimet e kryera nga IBM, burimet kryesore të 

inovacionit janë: punonjësit, partnerët e biznesit, klientët e 

drejtpërdrejtë, konsulentët, konkurrentët, shoqatat, njësitë e shitjeve 

dhe shërbimeve të brendshme, kërkimi dhe zhvillimi i brendshëm, 

akademia, grupet e mendimit dhe laboratorët ose institucione të tjera.  

 



Burimet e Inovacionit 
 
 
● Një tjetër hulumtim tregon se inovacionet vijnë nga: 

 
- Brenda kompanisë (28.4%),  
- Furnitorët (26.4%),  
- Klientët (25.8%),  
- Konkurrentët (24.9%) dhe  
- Ekspozimet (24.6%).  

 
- Burimet tjera inovative siq janë universitetet dhe institucionet e tjera 

jofitimprurëse të K&Zh-së shënojnë respektivisht vetëm 3.7% dhe 
2.9%. 

 



Burimet e Inovacionit 
 
 
Një kërkim tjetër zbulon këto burime të tjera të inovacioneve (ëright, 2011): 

 

1. Vështrimi i kujdesshëm i tregut.  

● Ndryshimet e papritura të strukturës së tregut ose industrisë mund të 

ofrojnë mundësi potenciale novatore.  

● Ndryshimet në demografinë, disponimin shoqëror, vlerat, normat dhe 

stilin e jetesës mund të kërkojnë zgjidhje novatore edhe për nevojat e 

reja.  

Për shembull, kompania Johnson & Johnson iu përgjigj rënies së nivelit të 

lindjeve në tregjet perëndimore duke inkurajuar të rriturit që të përdorin 

produktet e tyre për foshnjat. 

 



Burimet e Inovacionit 
 
 
 
2. Klientët ekzistues janë shpesh një burim i vlefshëm i inovacionit. 

Shumë kërkime konfirmuan se klientët përfaqësojnë një burim shumë 
të rëndësishëm të inovacioneve, d.m.th., ata mund të ofrojnë të dhëna 
të vlefshme për nevojat e paplotësuara të tyre dhe tregojnë zgjidhje 
inovative për problemet ekzistuese.  

 
Gjithashtu, mungesat në industrinë e një klienti mund të sjellin rrethana 

ku produkti ose shërbimet inovative mund të jenë përgjigje për nevojat 
e reja ose në zhvillim. Pra, nëse kompania punon në bashkëpunim 
me klientët kryesorë ose novatorë, ajo mund të nxisë inovacionin. 

 



Burimet e Inovacionit 
 
 
 

3. Furnizuesit mund të japin gjithashtu të dhëna të vlefshme. 

Furnizuesit janë të interesuar të punojnë me klientët e tyre kryesorë 

në treg.  

 

Prandaj, zhvillimi i partneriteteve të forta me furnizuesit kryesorë do të 

lehtësojë diskutimet e hapura që kanë të bëjnë me identifikimin e 

nevojave të biznesit në zhvillim dhe zgjidhjeve të mundshme inovative 

që integrojnë më të mirën e të dy bizneseve. 

 



Burimet e Inovacionit 
 
 
 

4. Mësimi nga përvoja.  

Përvojat e kompanisë ose ekipit drejtues mund të jenë një burim i 

vlefshëm inovacioni. Suksesi dhe dështimet e papritura mund të 

ofrojnë informacione të reja dhe potencialisht të rëndësishme.  

 

Kompania nuk ka nevojë të fsheh dështimet, por mund t'i përdorë ato për 

të eksploruar dhe për të mësuar në mënyrë që të krijojë risi në tregjet 

aktuale ose të reja.  

 



Burimet (mundesite) e inovacionit 
 
 
 

Studiuesi dhe profesori i madh në fushën e menaxhimit dhe sipërmarrjes Peter F. Drucker (1993, 
f. 134–138) rendit disa parime që duhet të respektohen nga novatorët. Ai i ka grupuar këto 
parime në "Bëj" dhe "Mos bëjë" në procesin e inovacionit. 

 
“Bëje" renditen si më poshtë: 
Inovacioni fillon me analizën e mundësive. Fillon me shtatë mundësitë për inovacion. Tri 

nga këto mundësi ndodhin brenda në biznes kurse katër mundësi ndodhen jashtë 
biznesit.  

 
Mundësit që ndodhin brenda:   
1. Ngjarje të papritura, 2. Mosmarrëveshje në proces, 3. Kërkesat e procesit (nevoja për 

një proces të ri) 
 
Mundësit që ndodhin në mjedisin e jashtëm 
4. Ndryshime të papritura në strukturën e industrisë ose të tregut, 5. Ndryshime 

demografike, 6. Ndryshime në perceptim, 7. Rëndësi dhe njohuri të reja. 
 



Parimet dhe strategjitë e inovacionit 
 
 
 

 

5. Inovacioni është një aktivitet konceptual dhe perceptues. 

Imperativi i dytë i inovacionit është të dilni dhe të shihni, të pyesni dhe 

të dëgjoni.  

 

Novatorët e suksesshëm se pari punojnë në mënyrë analitike në pyetjen 

se cili duhet të jetë inovacioni për të kapur një mundësi.  

 

Më pas, ata dalin dhe shohin klientët/përdoruesit dhe zbulojnë se cilat 

janë pritshmëritë, vlerat dhe nevojat e tyre. 

 



Parimet dhe strategjitë e inovacionit 
 
 
 

 
● Inovacioni, për të qenë i suksesshëm, duhet të jetë i thjeshtë dhe 

i fokusuar.  

Nëse inovacioni nuk është i thjeshtë, nuk do të ketë sukses.  
 
Çdo gjë e re ballafaqohet me telashe, nëse është e ndërlikuar, atëherë 

nuk mund të korrigjohet apo zgjidhet.  
 
Të gjitha inovacionet e suksesshme janë çuditërisht të thjeshta. Në fakt, 

njohja më e madhe për një inovacion është kur njerëzit thonë: 'Kjo 
është është kaq e qartë. Pse nuk e mendova këtë?' 

 



Parimet dhe strategjitë e inovacionit 
 
 
 

 

● Inovacioni duhet të fillojë si “i vogël”. Inovacioni nuk duhet të jetë 

madhështor. Ai duhet të bazohet në diçka specifike dhe konkrete. Në 

fillim, inovacioni duhet të veprojë vetëm me një sasi të vogël parash, 

t’i ketë vetëm disa njerëz (klient) dhe një treg të vogël të kufizuar. 

 

● Një inovacion i suksesshem synon udhëheqje. Nëse një inovacion 

që në fillim nuk synon udhëheqje, ka shumë të ngjarë që të mos jetë 

mjaft ‘novator’. 
 



Parimet dhe strategjitë e inovacionit 
 
 
 

 

"Mos bëjë" renditen si më poshtë: 

 

● Inovacionet nuk duhet të jenë shumë ‘të zgjuara’.  
 

Inovacionet duhet të udhëhiqen nga njerëz të thjeshtë.  

 

Gjithçka që bëhet në një mënyrë shumë 'të zgjuar', qoftë për projektim 

apo përfundim, është vendosur në dështim me probabilitet të lartë. 

 



Parimet dhe strategjitë e inovacionit 
 
 
 

"Mos bëjë“  
 
● Shumë gjëra nuk duhen bërë në të njëjtën kohë. Inovacionet kanë 

nevojë për energji të përqendruar dhe përpjekje të përbashkëta. Ata 
gjithashtu kërkojnë që njerëzit që zbatojnë inovacionin duhet të kenë 
mirëkuptim të ndërsjellë. 
 

● Mos bëni inovacione për të ardhmen, por për të tashmen. Një 
inovacion mund të ketë një ndikim afatgjatë, por kërkon një kohë më 
të gjatë për të arritur pjekurinë e saj. Duhet të jetë një zgjidhje për 
problemet në të tashmen. 

 



Parime që i japin jetë procesit të inovacionit  
 
 
 

 
1. Inovacioni fillon kur njerëzit i shndërrojnë problemet në ide.  

 

Idetë e reja lindin përmes pyetjeve, problemeve dhe pengesave.  
 
Procesi i inovacionit merret me zgjidhje të problemeve. Ndodh në 

momentet kur jemi të rrethuar nga ajo që nuk zgjidhet, nuk është e 
qetë dhe nuk është e thjeshtë.  

 
Prandaj, në mënyrë që procesi i inovacionit të lulëzojë, ai ka nevojë për 

një klimë sfiduese që inkurajon kërkimin dhe mirëpret problemet. 



Parime që i japin jetë procesit të inovacionit  
 
 
 

 

2. Inovacioni ka nevojë për një sistem.  

 

Të gjitha organizatat kanë sisteme inovacioni.  

 

Disa janë formale, të dizajnuara nga udhëheqja, dhe disa janë joformale, 

që zhvillohen jashtë kanaleve formale.  

 

Kanalet joformale janë të parregullta dhe joefikase, megjithatë inovacioni 

shoqërohet gjithmonë me to. 



Parime që i japin jetë procesit të inovacionit  
 
 
 

3. Pasioni është “karburanti”, dhe dhimbja është përbërësi i fshehur.  
Idetë nuk lëvizin vetë; pasioni i bën të levizin.  
 
Pasioni, përveç talentit dhe aftësisë, është një aset i vlefshëm i kompanisë.  
 
Pasioni është ai që i transformon burimet e tjera në fitime, por nuk shfaqet 

kurrë në bilanc.  
 
Fatkeqësisht, duket se ekziston një ligj universal që thotë se kur ndjek një 

pasion ose ndjek një ëndërr, dhimbja është pjesë e procesit.  
 
Udhëheqësit e inovacionit duhet ta përballojnë dhimbjen me pasion dhe të 

mësojnë t'i menaxhojnë të dyja në mënyrë efektive. 



Parime që i japin jetë procesit të inovacionit  
 
 
 

 
4. Vendndodhja e përbashkët nxit shkëmbimin efektiv.  

 

Vendndodhja e përbashkët i referohet afërsisë fizike midis njerëzve.  
 
Është një çelës për ndërtimin e besimit që është thelbësor për procesin e 

inovacionit.  
 
Gjithashtu rrit mundësinë e shkëmbimit më të madh të informacionit, 

ndërthurjes së ideve dhe stimulimit të të menduarit krijues tek njëri-
tjetri dhe kritikës së ideve gjatë fazës së tyre formuese. 



Parime që i japin jetë procesit të inovacionit  
 
 
 

 

5. Dallimet (Ndryshimet) duhet të shfrytëzohen.  

 

Ndryshimet që normalisht i ndajnë njerëzit – si gjuha, kultura, raca, gjinia 

dhe stilet e të menduarit dhe zgjidhjes së problemeve – mund të jenë 

një ndihmë për inovacionin.  

 

Kur dallimet përdoren në mënyrë konstruktive dhe njerëzit lëvizin përtej 

frikës, dyshimit, mosbesimit dhe paragjykimit, ndryshimet mund të 

përdoren për të përmirësuar dhe mbështetur procesin e inovacionit. 

 



Strategjite e Inovacionit 
 
 
 

Raporti Booz Allen Hamilton i vitit 2007 argumenton se analiza 
statistikore i një kampioni përfaqësues të 1000 kompanive të 
inovacionit global i ndau ato në tre kategori të dallueshme të 
strategjisë së inovacionit (Jaruzelski dhe Dehoff, 2007, fq. 4–5): 

 
1. Kompanitë “Need Seekers”  
Fokusohen të jenë të parat për të sjellë produkte të reja në tregje dhe të 

bazojnë përpjekjet e tyre K&Zh në marrjen e kontributit të 
drejtpërdrejtë dhe proaktiv nga klientët.  

Ata angazhojnë në mënyrë aktive klientët aktualë dhe potencialë për të 
krijuar produkte, shërbime dhe procese të reja. 

 



Strategjite e Inovacionit 
 
 
 

2. Lexuesit e tregut “Market Readers” dallohen përmes preferencave të 

tyre për ndryshime dhe ndjekës të shpejtë në tregje. Ata vëzhgojnë 

tregjet me kujdes dhe fokusohen në krijimin e vlerave përmes 

ndryshimeve në rritje. 

 

3. Të drejtuar nga Teknologjia “Tecnology Drivers” fokusohen në një 

qasje të bazuar në marrëdhënien e teknologjisë ndaj inovacionit, 

ndërkohë që mbeten më pak të shqetësuar me kontributin e 

drejtpërdrejtë të klientit në proces. Ata ndjekin drejtimin e sugjeruar nga 

aftësitë e tyre teknologjike, duke shfrytëzuar investimet e tyre në kërkime 

dhe teknologji për të nxitur inovacionin e madh ose ndryshimin në rritje. 

 



Burimet e financimit të inovacioneve 
 
 
 
 

Inovacioni mund të mbështetet nga dy forma kryesore të financimit: 
Shpërblimet e bazuara në merita (grantet) dhe kapitali i jashtëm, si: 
engjëjt e biznesit, kapitali sipërmarrës dhe korporatat. 

 
● Shpërblimet (grantet) të bazuara në merita mund të ofrohen nga 

institucionet publike, d.m.th., institucione ose agjenci qeveritare. Me këtë 
formë të financimit, fondet merren pa kushte, që do të thotë se ato nuk 
duhet të kthehen nëse ndërmarrja nuk është e suksesshme.  

 
Grantet e dhëna përdoren për ndërmarrjet në fazën e idesë dhe fillestare të 

zhvillimit. Përveç kësaj, këto fonde mund të jenë një referencë e 
rëndësishme për këto ndërmarrje kur ato më vonë kërkojnë kapital 
financiar shtesë për zhvillimin e tyre. 



Burimet e financimit të inovacioneve 
 
 
 
 

 

● Financimi nëpërmjet kapitalit të jashtëm Ofruesit tipikë të kapitalit 

të jashtëm të kapitalit janë engjëjt e biznesit, firmat e kapitalit 

sipërmarrës dhe korporatat.  

 

Këto lloje të investitorëve quhen "para të zgjuara" (smart money) duke 

pasur parasysh se, përveç mjeteve financiare, ato ofrojnë ekspertizë 

të vlefshme dhe mundësi rrjetëzimi për ndërmarrjet inovative. 

 



Burimet e financimit të inovacioneve 
 
 
 
 

 
● Engjëjt e biznesit. Engjëjt e biznesit përfaqësojnë investitorët privatë 

të cilët gjatë punës së tyre aktive kanë fituar pasuri dhe përvojë dhe 
janë të gatshëm të investojnë në ndërmarrje të reja në mënyrë që të 
ndihmojnë ndërmarrësit e rinj dhe të përfitojnë njëkohësisht.  
 

● Sipas Sohl (2003), ka 300,000 deri në 350,000 engjëj biznesi aktivë 
në Shtetet e Bashkuara, të cilët investojnë 30 miliardë dollarë në vit 
në rreth 50,000 projekte inovative. Në Mbretërinë e Bashkuar, ka 
20,000–40,000 engjëj biznesi që investojnë 0,5–1 miliard £ në vit në 
3000–6000 kompani. 

 



Burimet e financimit të inovacioneve 
 
 
 
 

 
● Kapitali sipërmarrës. Kapitali sipërmarrës përfaqëson fondet financiare, 

zakonisht në formën e kapitalit të vet dhe menaxhimit të njohurive, të cilat 
investohen nga individë dhe institucione në ndërmarrje të vogla dhe të 
mesme, të cilat nuk janë të listuara në bursë dhe kanë potencial të lartë 
rritjeje.  
 

● Sipas Lerner et al. (2005), kapitali sipërmarrës përfaqëson formën 
dominuese të financimit të kompanive teknologjike në Shtetet e 
Bashkuara dhe ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e inovacionit. 
Kontributi i saj ka dy dimensione: për të përshpejtuar rritjen dhe për të 
siguruar sukses afatgjatë 



Burimet e financimit të inovacioneve 
 
 
 
 

 
● Inkubatorët e biznesit. Inkubatorët e biznesit luajtën një rol 

vendimtar në gjenerimin dhe zhvillimin e ideve inovative në Silicon 
Valley (Kaplan, 1999).  
 

● Shumë kërkime kanë treguar se inkubatorët e biznesit mund të jenë 
një mjet efektiv për mbështetjen e inovacionit dhe krijimin e bizneseve 
të reja.  
 

● Inkubatorët e biznesit gjithashtu mund të ulin ndjeshëm normat e 
dështimit të bizneseve të vogla 



Burimet e financimit të inovacioneve 
 
 
 
 

 
● Korporatat. Objektivi kryesor i shumicës së burimeve të financimit 

është marrja e kthimeve financiare.  
 

● Investimet e korporatave zakonisht kanë një kombinim të objektivave 
financiare dhe strategjike.  
 

● Në përgjithësi, një mision strategjik i korporatave është të ndihmojnë 
në rritjen e biznesit përmes identifikimit të ideve ose teknologjive të 
reja, zhvillimit të produkteve ose proceseve të reja dhe hyrjes në 
tregje të reja ose përmirësimit të bizneseve ekzistuese. 





HULUMTIMI I TREGUT 

Prof. Engelbert Zefaj  

JANAR 2023 



HULUMTIMI I TREGUT  
● Marketing nënkupton blerjen dhe shitjen e aktiviteteve. 

● Hulumtimi nënkupton një studim sistematik dhe të plotë të një problemi. 

Bëhet nga ekspertë duke përdorur metoda shkencore. 

● Kështu, mund të themi, "Kërkimi i marketingut është një metodë sistematike 

e mbledhjes, regjistrimit dhe analizimit të të dhënave, e cila përdoret për të 

zgjidhur problemet e marketingut". 

● Një kompani përballet me shumë probleme marketingu. Ajo përballet me 

probleme për konsumatorët, produktin, konkurrencën në treg, promovimin e 

shitjeve, etj. 

● Hulumtimi i marketingut ndihmon në zgjidhjen e këtyre problemeve 
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HULUMTIMI I TREGUT  
Ka shumë përkufizime të hulumtimit të marketingut. Disa të rëndësishme janë: 

● Sipas Shoqatës Amerikane të Marketingut (AMA), "Kërkimi i marketingut 

është mbledhja, regjistrimi dhe analizimi sistematik i të dhënave në lidhje me 

problemet që lidhen me marketingun e mallrave dhe shërbimeve." 

● Sipas Philip Kotler, "Kërkimi i marketingut është një analizë sistematike e 

problemeve, ndërtim modeli dhe gjetje faktesh me qëllim të përmirësimit të 

vendimmarrjes dhe kontrollit në marketingun e mallrave dhe shërbimeve." 

● Sipas David Luck, Donald Taylor dhe Hugh Wales, “Kërkimi i marketingut 
është aplikimi i metodave shkencore në zgjidhjen e problemeve të 

marketingut”. 
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KARAKTERSITIKAT E HULUMTIMI TË TREGUT  

● Hulumtimi i marketingut është një proces sistematik.  

● Fillimisht mbledh të dhëna (informacione) për problemin e 

marketingut.  

● Së dyti, ai regjistron këto të dhëna.  

● Më pas analizon (studion) këto të dhëna dhe nxjerr përfundime 

rreth tyre.  

● Pas kësaj jep sugjerime (këshilla) për zgjidhjen e problemit të 

marketingut. 
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KARAKTERSITIKAT E HULUMTIMI TË TREGUT  

● Mjet për vendimmarrje: Menaxheri i marketingut duhet të 

marrë shumë vendime. Për këtë, ai kërkon shumë të dhëna. 

Hulumtimi i marketingut ofron të dhëna të sakta dhe të 

përditësuara për menaxherin e marketingut.  

● Hulumtimi i marketingut ndihmon kompaninë të bëjë politikat e 

saj të prodhimit dhe marketingut.  

● Ndihmon kompaninë të prezantojë produkte të reja në treg.  

● Ndihmon në identifikimin e tregjeve të reja. 
5 



KARAKTERSITIKAT E HULUMTIMI TË TREGUT  

Mjet për analiza të konkurrencës:  

● Hulumtimi i marketingut gjithashtu mbledh informacion të plotë për konkurrentët. 

Kompania e përdor këtë informacion për të luftuar konkurrencën.  

● Ndihmon menaxherin e marketingut të marrë vendime. 

 

Procesi i vazhdueshëm: Hulumtimi i marketingut është një proces i vazhdueshëm. Një 

kompani nuk mund të mbijetojë dhe të ketë sukses pa të. Hulumtimi i marketingut është 

një degë dhe shpirt i veçantë i 'Menaxhimit të Marketingut’. Ka lindur në kohët e fundit 

dhe përdoret gjerësisht nga prodhuesit, eksportuesit, shpërndarësit dhe organizatat e 

shërbimit. 

 6 



OBJEKTIVAT E HULUMTIMI TË TREGUT  

Qëllimet ose objektivat e hulumtimit të marketingut janë renditur më poshtë. 

1. Identifikimi i reagimit të konsumatorit ndaj produktit të kompanisë. 

2. Njohja e nevojave dhe pritëshmërive të konsumatorëve. 

3. Kërkimi i informacionit maksimal për konsumatorin, d.m.th. diapazon e të ardhurave të 

konsumatorëve, vendndodhjen e tyre, sjelljen blerëse, etj. 

4. Njohja me natyrën dhe shtrirjen e konkurrencës dhe gjithashtu fuqitë dhe dobësitë e 

konkurrentëve.  

5. Kontrolli i reagimit të tregtarëve ndaj politikave të kompanisë. 

6. Vlerësimi i reputacionit të kompanisë në treg. 

7. Identifikimi dhe zgjidhja e problemeve të marketingut të kompanisë. 

8. Kërkimi për mundësi të reja marketingu. 

9. Gjetja e alternativave për produktet ekzistuese. 

10. Vlerësimi i kostos së marketingut të mallrave dhe shërbimeve. 
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FUNKSIONET E HULUMTIMI TË TREGUT  

Pesë funksionet kryesore të hulumtimit të marketingut 

janë: 

1. Përshkrimi,  

2. Vlerësimi,  

3. Shpjegimi,  

4. Parashikimi dhe  

5. Ndihma në vendimmarrje 
8 



FUNKSIONET E HULUMTIMI TË TREGUT  

Përshkrimi: Hulumtimi i marketingut jep përshkrim të plotë për 

konsumatorët.   

● Përshkruan moshën e tyre, gjininë, arsimin, të ardhurat, etj.  

● Jep një përshkrim për konkurrentët dhe situatën e tregut.  

● Përdoret për të marrë vendime marketingu dhe për të zgjidhur 

problemet e marketingut. 
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FUNKSIONET E HULUMTIMI TË TREGUT  

Vlerësimi: Hulumtimi i marketingut ndihmon për të vlerësuar performancën e 

kompanisë.  

 

 Ndihmon për të vlerësuar politikat e prodhimit dhe marketingut të 

kompanisë.  

 Zbulon reagimin e klientit ndaj cilësisë së produktit, çmimit, paketimit, 

reklamave, shitjeve, teknikave të promovimit, etj. Nëse reagimet e 

konsumatorit janë të këqija, atëherë kompania duhet të ndryshojë politikat e 

saj.  

 Krahason politikat e kompanisë me politikat e konkurrentëve. 
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FUNKSIONET E HULUMTIMI TË TREGUT  

Shpjegim: Hulumtimi i marketingut jep shpjegime 

(përgjigje) për të gjitha problemet e marketingut. 

 

 Përgjigjet me detaje, pse po bien shitjet, pse tregtarët 

me pakicë po reagojnë negativisht, etj.  

 Jep të gjitha shkaqet apo arsyet e problemit.  

 Tregon se si të zgjidhet problemi. 
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FUNKSIONET E HULUMTIMI TË TREGUT  

Parashikimi: Hulumtimi i marketingut jep edhe parashikime.  

 Parashikimet do të thotë të parashikosh ose dyshosh për të ardhmen.  

 Jep një parashikim për shitjet e ardhshme, mundësitë e ardhshme të 

tregut, rreziqet e ardhshme, mjedisin e ardhshëm të marketingut, 

sjelljen e ardhshme të konsumatorëve, etj.  

 I gjithë parashikimi mund të mos jetë i saktë. Megjithatë, këto 

parashikime e ndihmojnë kompaninë të bëjë planet dhe politikat e 

ardhshme. Ndihmon për të përfituar nga mundësitë e ardhshme.  

 Gjithashtu ndihmon për të shmangur rreziqet e ardhshme. 
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FUNKSIONET E HULUMTIMI TË TREGUT  

Ndihma në marrjen e vendimeve: Hulumtimi i marketingut ndihmon menaxherin e 

marketingut të marrë vendime.  

 Siguron të gjitha të dhënat përkatëse që janë të nevojshme për të marrë 

vendime. Marrja e vendimeve nënkupton zgjedhjen e një kursi veprimi nga dy 

ose më shumë alternativa. 

 Vendimmarrja kërkon të dhëna të përditësuara dhe të sakta. Kerkimi i 

marketingut ndihmon menaxherin e marketingut të marrë vendime.  

 Siguron të gjitha të dhënat, të cilat janë të nevojshme për të marrë vendime.  

 Ofron një mënyrë alternative të veprimit.  

 Jep meritat dhe të metat e çdo drejtimi veprimi.  

 Ndihmon menaxherin e marketingut të zgjedhë rrugën më të mirë të veprimit. 
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FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i produktit: Produkt nënkupton mallrat dhe shërbimet që u 

shiten konsumatorëve. Përfshin produktet e konsumit dhe produktet 

industriale. Hulumtimi i produktit studion produktin individual:  

 Studion prodhimin dhe tregtimin e produktit.  

 Studion ngjyrën, madhësinë, formën, cilësinë, paketimin, emrin e 

markës dhe çmimin e produktit.  

 Merret me modifikimin e produktit, inovacionin e produktit, ciklin e 

jetës së produktit, etj. Produkti modifikohet (ndryshohet) sipas 

nevojave dhe dëshirave të konsumatorëve. Prandaj, produkti nuk do 

të dështojë në treg. 
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FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i Konsumatorit: Konsumatori është personi që blen 

mallrat dhe shërbimet. Konsumatori është mbreti në treg. 

Hulumtimi i konsumatorëve studion sjelljen e konsumatorit.  

 

 Studion nevojat, dëshirat, pëlqimet, mospëlqimet e 

konsumatorëve, qëndrimin, moshën, seksin, të ardhurat, 

vendndodhjen; motivet e blerjes etj. Këto të dhëna përdoren 

për të marrë vendime për produktin, çmimin, vendin dhe 

promovimin e tij. 
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FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i paketimit: Hulumtimi i paketimit është një pjesë e 

hulumtimit të produktit.  

 

 Studion paketimin e produktit.  

 Përmirëson cilësinë e paketës. Kjo e bën paketën më tërheqëse. 

Kjo e bën paketën më të përshtatshme për konsumatorët.  

 Redukton koston e paketimit.  

 Zgjedh një metodë të përshtatshme për paketim.  

 Zgjedh materialin e përshtatshëm të paketimit. 

16 



FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i çmimeve: Kërkimet për çmimet studiojnë çmimin e 

produktit.  

 

 Zgjedh një metodë të përshtatshme të çmimit.  

 Rregullon çmimin për produktin.  

 Krahason çmimin e vet me çmimin e konkurrentit.  

 Rregullon gjithashtu zbritjen dhe komisionin që u jepet 

ndërmjetësve.  

 Studion tendencat e çmimeve të tregut.  

 Studion tendencat e ardhshme të çmimeve. 17 



FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i reklamave: Studion reklamimin e produktit.  

 

 Rregullon objektivat e reklamimit.  

 Rregullon buxhetin e reklamave.  

 Vendos për mesazhin reklamues, paraqitjen, kopjen, sloganin, 

titullin, etj.  

 Zgjedh një media të përshtatshme për reklamim.  

 Vlerëson efektivitetin e reklamave dhe teknikave të tjera të 

promovimit të shitjeve. 
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FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i shitjeve: Kërkimi i shitjeve studion aktivitetet e shitjes 

së kompanisë.  

● Studion pikat e shitjes,  

● Territoret e shitjeve,  

● Parashikimin e shitjeve,  

● Tendencat e shitjeve,  

● Metodat e shitjes, 

● Efektivitetin e forcës së shitjes, etj. 19 



FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i shpërndarjes: Hulumtimi i shpërndarjes 

studion kanalet e shpërndarjes.  

 

 Zgjedh një kanal të përshtatshëm për produktin.  

 Rregullon objektivat e kanaleve të shpërndarjes.  

 Identifikon funksionet e kanalit të shpërndarjes si 

ruajtja, klasifikimi, etj.  

 Vlerëson kanalin e shpërndarjes të konkurrentit. 
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FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i politikave: Hulumtimi i politikave studion politikat e 

kompanisë.  

 Vlerëson efektivitetin e politikave të marketingut,  

 Politikat e shitjeve,  

 Politikat e shpërndarjes,  

 Politikat e çmimeve,  

 Politikat e inventarit, etj.  

 Ndryshimet e nevojshme, nëse ka, bëhen në këto politika. 
21 



FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i Marketingut Ndërkombëtar: Hulumtimi i marketingut 

ndërkombëtar studion tregun e huaj.  

 

 Mbledh të dhëna për konsumatorët nga vendet e huaja.  

 Mbledh të dhëna për situatën ekonomike dhe politike të 

vendeve të ndryshme.  

 Mbledh të dhëna për konkurrentët e huaj. Këto të dhëna janë 

shumë të dobishme për eksportuesit. 
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FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analizimi i motivimit: Hulumtimi i motivimit studion 

motivet e blerjes së konsumatorëve.  

 

 Studion ata faktorë që motivojnë konsumatorët për të 

blerë një produkt.  

 Zbulon pse konsumatorët e blejnë produktin?  

 Zbulon shkaqet e sjelljes së konsumatorit në treg. 
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FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Analiza e tregut: Analiza e tregut studion tregjet, 

konkurrencën e tregut, tendencat e tregut, etj.  

 

 Bën parashikimin e shitjeve.  

 Vlerëson kërkesën për produkte të reja.  

 Rregullon territoret e shitjes dhe kuotat e shitjes. 
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FUSHËVEPRIMI I HULUMTIMI TË TREGUT  
Analizimi i mediave: Hulumtimi mediatik studion media të 

ndryshme reklamuese. Mediat e ndryshme reklamuese janë 

televizioni (TV), radio, gazetat, revistat, interneti, etj.  

 

 Studion meritat dhe të metat e secilës media.  

 Zgjedh një media të përshtatshme për reklamim.  

 Bën planifikim mediatik.  

 Studion koston e medias.  

 Ndihmon në promovimin e shitjeve dhe për të shmangur 

humbjet në reklama. 25 



PROCESI I HULUMTIMI TË TREGUT  

Hapi 1. Përcaktoni objektivin dhe “Problemin”  
Duke kuptuar qartë problemin e biznesit, do të jeni në gjendje ta mbani kërkimin tuaj të 

fokusuar dhe efektiv. 

 

Hapi 2. Përcaktimi i "Dizajnit të Kërkimit": 

Në këtë hap ju së pari duhet të përcaktoni metodën tuaj të kërkimit të tregut (a do të 

jetë një anketë, fokus grup, etj.?).  

 

Hapi 3. Dizajnoni dhe përgatitni "Instrumentin tuaj të Kërkimit":  

Nëse një fokus grup është instrumenti juaj i zgjedhur, do të filloni të përgatisni pyetje dhe 

materiale për moderatorin. 

26 



LLOJET E HULUMTIMIT TË TREGUT  
Hulumtimi eksplorues  

Kjo formë kërkimi përdoret kur tema nuk është e përcaktuar ose kuptuar mirë, hipoteza 

juaj nuk është e përcaktuar mirë dhe njohuritë tuaja për një temë janë të paqarta. 

 
Hulumtim përshkrues  

Qëllimi i kësaj forme të hulumtimit të tregut është matja e temave specifike me interes, 

zakonisht në mënyrë sasiore. Sondazhet janë instrumenti më i zakonshëm kërkimor për 

kërkimin përshkrues 

 

Hulumtimi shkakor  

Në këtë rast, duhet të përcaktohet një marrëdhënie shkakësore midis variablave. Për 

shembull, a rrit muzika që luaj në restorantin tim shitjet e ëmbëlsirave (d.m.th. a ka një 

lidhje shkakësore midis muzikës dhe shitjeve?) 27 
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STUDIMI I FIZIBILITETIT 
Prof. Engelbert Zefaj  

JANAR 2023 



PËRMBAJTJA E PREZENTIMIT 

● ÇFARË ËSHTË STUDIMI I FIZIBILITETIT? 
● PSE BËHEN STUDIMET E FIZIBILITETIT? 
● DIMENSIONET E STUDIMIT TË FIZIBILITETIT 
● ANALIZA MARKETINGUT 
● ANALIZA TEKNIKE 
● ANALIZA FINANCIARE 
● ANALIZA EKONOMIKE 
● ANALIZA EKOLOGJIKE 
● ANALIZA LIGJORE DHE ADMINISTRATIVE 



Studimi i fizibilitetit 

● Është një analizë e qëndrueshmërisë së një ideje. 
● Është një analizë e të gjitha zgjidhjeve të mundshme për një 

problem dhe një rekomandim për zgjidhjen më të mirë për t'u 
përdorur. 

● Është një studim formal për të vendosur se çfarë lloj sistemi 
mund të zhvillohet, i cili i cili i përgjigjet më mirë nevojave të 
organizatës. 

● Një studim fizibiliteti është në thelb një proces për përcaktimin 
e qëndrueshmërisë së një nisme apo shërbimi të propozuar 
dhe ofrimin e një kuadri dhe drejtimi për zhvillimin dhe ofrimin e 
saj 



PSE BËHEN STUDIMET E FIZIBILITETIT? 

● Për të gjetur një zgjidhje që është me kosto efektive nga 
perspektiva e biznesit. 

● Për të gjetur një zgjidhje që pranohet mirë 
● Për të gjetur tregun e mundshëm për produktet 
● Të zbulojë mundësitë dhe kërcënimet e paraqitura sipas 

mjedisit 
● Të përcaktojë të ardhurat e mundshme të funksionimit të 

projektit 
● Të tregojë kontributet që projekti mund t'i ofrojë shoqërisë, ndër 

të tjera 



PËRFITIMET E KRYERJES SË STUDIMIT FIZIBILITETI 

● I ngushton alternativat e biznesit. 

● I jep më shumë fokus ekipeve të projektit dhe ofron një 

skicë alternative. 

● Identifikon një arsye të vlefshme për të ndërmarrë (për tu 

marrë me) projektin. 

● Rrit shkallën e suksesit duke vlerësuar parametra të 

shumtë. 

● Ndihmon vendimmarrjen për projektin 



DIMENSIONET E STUDIMIT TË FIZIBILITETIT 

 

● ANALIZA E TREGUT 

● ANALIZA TEKNIKE 

● ANALIZA FINANCIARE 

● ANALIZA EKONOMIKE 

● ANALIZA EKOLOGJIKE 

● ANALIZA LIGJORE DHE ADMINISTRATIVE 



ANALIZA E TREGUT 

 

● Hulumtimi i tregut është mbledhja sistematike, 

regjistrimi dhe analizimi i të dhënave për problemet që 

lidhen me marketingun e mallrave dhe shërbimeve. 

● Hulumtimi i tregut është mjeti me të cilin ata që 

ofrojnë mallra dhe shërbime mbajnë veten në kontakt 

me nevojat dhe dëshirat e atyre që blejnë këto mallra 

dhe shërbime. 



ANALIZA E TREGUT 

PYETJE MARKETINGU 

● Çfarë është tregu? 

● Kush janë konkurrentët? 

● Kush është audienca e synuar? 

● Çfarë duan klientët? 

● Çfarë ofrojnë konkurrentët? 

● Cili është USP-ja juaj? 

● Çfarë mendojnë klientët që u ofroni atyre?. 



ANALIZA E TREGUT 

Një pikë unike e shitjes (USP), e quajtur gjithashtu një 

propozim unik shitjeje, është thelbi i asaj që e bën 

produktin ose shërbimin tuaj më të mirë se 

konkurrentët. Në marketingun online, komunikimi i 

qartë dhe i shpejtë i USP-së tuaj është një nga çelësat 

për t'i bërë klientët potencialë të konvertohen në 

faqen tuaj. 



ANALIZA E TREGUT 

METODAT E KËRKIMIT TË TREGUT 
● Hulumtimi në terren 
● Hulumtim në tavolinë 
 
KËRKIMET NË TERREN 
• Intervistë personale 
• Intervistë telefonike 
• Anketat postare 
• Anketa e blerjeve 



ANALIZA E TREGUT 

KËRKIM NË TAVOLINË 
• Burimet e brendshme 
- shifrat e shitjeve 
- regjistrimet kontabël 
- komentet dhe ankesat e klientëve 
- raportet e përfaqësuesve të shitjeve 
• Kërkim Online 
- Makinat e Kërkimit 
- Gazetat 
- Universiteti ka shumë baza të dhënash të dobishme në internet 
- Hulumtim i shtypur 
- Drejtoritë e biznesit 
- Statistikat e Biznesit 
- Raportet e Kërkimit të Tregut Industrial 



ANALIZA FINANCIARE 

Analiza financiare synon të konstatojë nëse projekti i propozuar do të 
jetë financiarisht i zbatueshëm në kuptimin e aftësisë për të 
përballuar barrën e shërbimit të borxhit dhe nëse projekti i 
propozuar do të kënaqë pritshmëritë e kthimit të atyre që ofrojnë 
kapitalin. Aspektet që duhet të merren parasysh gjatë kryerjes së 
vlerësimit financiar janë: 

- Shpenzimet e investimit dhe kostoja e projektit. 
- Mjetet e financimit 
- Rentabiliteti i projektit 
- Pika e ndalimit 
- Flukset monetare të projektit 
- Vlera e investimit e gjykuar sipas kritereve të ndryshme të meritës 
- Pozicioni financiar i parashikuar 



ANALIZA FINANCIARE 

"Shpenzimet e investimeve" i referohen burimeve financiare të angazhuara për 
një investim. 

"Kostoja e projektit" përfaqëson totalin e të gjitha zërave të shpenzimeve të 
lidhura me një projekt, të cilat mbështeten nga fonde afatgjata. Elementet 
kryesore të kostos së një projekti janë si më poshtë: 

- Zhvillimi i tokës dhe kantierit 
- Ndërtesat dhe punimet civile 
- Impiante dhe makineri 
- Tarifat teknike dhe inxhinierike 
- Asetet fikse 
- Shpenzimet e emetimit paraprak dhe kapital 
- Paratë e marzhit për kapital qarkullues 
- Humbjet fillestare në para 



ANALIZA FINANCIARE 

Për të përballuar koston e projektit mjetet e mëposhtme 

të financimit janë në dispozicion: 

- Kapitali aksionar 

- Kredi me afat 

- Kapitali i borxhit 

- Kredia e shtyrë 

- Burimet nxitëse 

- Burime të ndryshme 



ANALIZA FINANCIARE 

PROFITABILITETI I PROJEKTIT 
Raporti i Rentabilitetit të Projektit përdoret për të monitoruar koston e 

planifikuar dhe reale në lidhje me një projekt. 
• Përfitueshmëria e projektit është gjendja ose disponimi i një projekti 

për të përshkruar dhënien e një fitimi financiar ose fitimi nga ai 
projekt. Është një masë e efikasitetit operacional të projektit për sa i 
përket përfitimeve financiare. Si rregull, ai llogaritet nga raporti 
kosto-të ardhura. 

• Vlerësimi është aktiviteti kryesor që siguron përfitimin e projektit. 
Nëpërmjet vlerësimit të parametrave të projektit (si kostoja, 
performanca dhe koha) është e mundur të përcaktohet se si projekti 
është ndryshuar dhe të eksplorohet statusi aktual i përfitimeve të 
projektit. 



ANALIZA FINANCIARE 

PIKA E BARAZIMIT 
• Përkufizimi Në këtë pikë të ardhurat e biznesit janë saktësisht të 

barabarta me shpenzimet e tij. Nëse prodhimi rritet përtej këtij niveli, 
fitimi do t'i rrjedhë biznesit dhe nëse zvogëlohet nga ky nivel, 
biznesi do të pësojë humbje. 

Pika e barazimit është:- 
- Pika ku fitimet janë të barabarta me humbjet. 
- Pika përcakton se kur një investim do të gjenerojë një kthim pozitiv. 
- Pika ku shitjet ose të ardhurat barazojnë shpenzimet. 
- Pika ku kostot totale janë të barabarta me të ardhurat totale. 
- Nuk ka asnjë fitim ose humbje të shkaktuar në pikën e barazimit. 
- Është kufiri i poshtëm i fitimit kur vendosen çmimet dhe përcaktohen 

marzhet.  



ANALIZA FINANCIARE 

FLUKSI I PARASE TË PROJEKTIT 
Kur fillon analiza e buxhetit kapital, është e rëndësishme të 

përcaktohen flukset monetare të një projekti. Këto flukse monetare 
mund të segmentohen si më poshtë: 

1. Shpenzimet fillestare të investimit 
Këto janë kostot që nevojiten për fillimin e projektit, si pajisje të reja, 

instalime etj. 
2. Flukset operative të parasë gjatë jetës së një projekti 
Ky është fluksi shtesë i parasë që gjeneron një projekt i ri. 
3. Fluksi i parasë së fundvitit 
Ky është fluksi përfundimtar i parasë, si hyrjet ashtu edhe daljet, në 

fund të jetës së projektit; Për shembull, vlera e mundshme e 
shpëtimit në fund të jetës së një makine. 



ANALIZA FINANCIARE 

FLUKSI I PARASE TË PROJEKTIT 
Kur fillon analiza e buxhetit kapital, është e rëndësishme të 

përcaktohen flukset monetare të një projekti. Këto flukse monetare 
mund të segmentohen si më poshtë: 

1. Shpenzimet fillestare të investimit 
Këto janë kostot që nevojiten për fillimin e projektit, si pajisje të reja, 

instalime etj. 
2. Flukset operative të parasë gjatë jetës së një projekti 
Ky është fluksi shtesë i parasë që gjeneron një projekt i ri. 
3. Fluksi i parasë së fundvitit 
Ky është fluksi përfundimtar i parasë, si hyrjet ashtu edhe daljet, në 

fund të jetës së projektit; Për shembull, vlera e mundshme e 
shpëtimit në fund të jetës së një makine. 



ANALIZA FINANCIARE 

POZICIONI I PROJEKTUAR FINANCIAR 
• Pasqyrat e Projektuara Financiare janë përmbledhje e 

projeksioneve të komponentëve të ndryshëm të të hyrave 
dhe shpenzimeve për periudhën buxhetore. Ato tregojnë të 
ardhurat neto të pritshme për periudhën. 

• Pasqyrat Financiare të Projektuara janë një mjet i 
rëndësishëm në përcaktimin e performancës së 
përgjithshme të një kompanie. Ato përfshijnë bilancin e 
gjendjes, pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrat e fluksit të 
parasë për të treguar performancën e kompanisë. 



ANALIZA TEKNIKE 

Analiza teknike e një ideje projekti mund të shqyrtohet 
në detaje për të vlerësuar fizibilitetin teknik të saj. 
Analiza teknike e dallueshme nga fizibiliteti tregtar, 
financiar, ekonomik dhe menaxherial. Fizibiliteti 
teknik është një nga studimet e para që duhet të 
kryhet pasi të jetë identifikuar një projekt. Në projektet 
e mëdha inxhinierike agjencitë konsulente që kanë 
staf të madh inxhinierësh dhe teknikësh kryejnë 
studime teknike që merren me projektet. 



ANALIZA TEKNIKE 

QËLLIMI I ANALIZES TEKNIKE 
• Për të siguruar që projekti është teknikisht i 

realizueshëm në kuptimin që të gjitha inputet e 
kërkuara për ngritjen e projektit janë të 
disponueshme. 

• Të lehtësojë formulimin sa më optimal të projektit 
përsa i përket teknologjisë, madhësisë, vendndodhjes 
etj. 

• Zgjidhni alternativën më të mirë 



ANALIZA TEKNIKE 

FAKTORËT E ANALIZËS TEKNIKE 
● Vendndodhja dhe lokacioni 
● Madhësia e fabrikes (uzines) 
● Paraqitja 
● Makineri & Pajisje 
● Vlerësimi i ndikimit në mjedis 
● Inputet 
● Objektet infrastrukturore 
● Fuqi punëtore 



ANALIZA TEKNIKE 

VENDNDODHJA DHE VENDI 
Duhet bërë një analizë e plotë dhe krahasuese për çdo vendndodhje të 

mundshme për të përcaktuar anën më ideale. 
Duhet të merren parasysh faktorët e mëposhtëm: 
- Aksesueshmëria dhe disponueshmëria e burimeve të lëndës së parë. 
- Disponueshmëria e shërbimeve komunale të lira ose me çmim të 

moderuar si energjia, uji ose karburanti. 
- Kombinimi i kostos së transportit të lëndëve të para dhe karburantit 

në vend. 
- Afërsia me pikat e shpërndarjes. 
- Disponueshmëria e fuqisë punëtore të kualifikuar dhe të pakualifikuar. 
- Duhet të përfshihen hartat dhe grafikët e sitit të propozuar 



ANALIZA TEKNIKE 

MADHËSIA E FABRIKËS 
Përcaktimi i një madhësie optimale të impiantit është kritik për 

suksesin e një projekti. 
Një impiant përfaqëson kosto të zhytura dhe çdo nënshfrytëzimi i 

kapacitetit të tij do të thotë ose fitime të reduktuara ose, për nivele 
nën pikën e barazimit, humbje. 

Prandaj, është normalisht më mirë të ndërtohet një fabrikë me një 
kapacitet që ka të ngjarë të përdoret plotësisht shpejt, në vend që të 
përdoret për një kapacitet të madh me shpresën e dashur për një 
pjesë në rritje të tregut. 

Madhësia më e mirë e mundshme e impiantit rekomandohet pas 
analizimit të disponueshmërisë, ekonomisë dhe praktikueshmërisë 
së opsioneve të madhësive të ndryshme 



ANALIZA TEKNIKE 

TEKNOLOGJIA 
Teknologjia është një aspekt kritik i analizës teknike të 

çdo projekti. Pra, duhet analizuar në mënyrë efektive. 
Për shembull, një teknologji që e ka provuar veten në 

klimat e ftohta mund të dështojë në klimën tropikale. 
Kostoja e blerjes, instalimit, riparimit dhe mirëmbajtjes 

së teknologjisë duhet të analizohet siç duhet. 
Një teknologji konsiderohet e përshtatshme vetëm nëse 

vlerësohet të jetë e kënaqshme dhe relevante 



ANALIZA TEKNIKE 

PARAQITJA (Plani) 
Paraqitja duhet të përshkruhet qartë përmes diagrameve dhe 

përshkrimeve. 
Një plan i mirë karakterizohet nga: 
- Trajtimi minimal i materialit. 
- Shfrytëzimi efektiv i hapësirës. 
- Rrjedha e qetë e punës. 
- Zonë pune e sigurt dhe përcjellëse për punëtorët. 
- Objektet e sigurisë dhe higjienës dhe 
- Fleksibiliteti i aranzhimeve. 



ANALIZA TEKNIKE 

 
VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS 
Ky studim - identifikon mjedisin në të cilin do të zbatohet një projekt, vlerëson 

ndikimet afatshkurtra dhe afatgjata. 
- cilësia e ujërave sipërfaqësore 
- cilësinë e ajrit 
- sizmologji/gjeologji 
- erozioni 
- cilësinë e tokës 
- peshkimi 
- pyjet 
- kafshë të egra tokësore 
- zhurma 
- rëndësi arkeologjike/historike 
- shëndetit publik 



ANALIZA TEKNIKE 

INPUTET 
Këto lidhen me fazën e funksionimit të projektit, por 

duhet të identifikohen në këtë fazë të studimit teknik 
për të shqyrtuar fizibilitetin teknik të sistemit të 
propozuar. 

Klasifikimi i inputeve: 
Lende e pare, lende e paperpunuar 
Materialet e përpunuara 
Ujë & avull 
Gaz, lëndë djegëse dhe energji elektrike. 



ANALIZA TEKNIKE 

OBJEKTET INFRASTRUKTURORE 
Disponueshmëria dhe karakteristikat e rrugëve, urave, objekteve 

hekurudhore (si stacioni, oborret), transporti ajror, rrugët ujore, 
portet, etj, në varësi të rëndësisë së tyre me kërkesat e vlerësuara të 
projektit në të dy fazat e zbatimit dhe të funksionimit duhet të 
studiohen. 

Një pjesë e madhe e sipërfaqes së tokës normalisht kërkohet të 
rezervohet për rrugë shërbimi, rrjete të ujërave të stuhisë, 
hekurudha, gaz mbitokësor ose sipërm, tubacione avulli dhe ajri, 
rezervuarë uji, madje edhe limane për disa projekte industriale në 
shkallë të gjerë. 

Një studim i detajuar i të gjitha këtyre kërkesave dhe i implikimeve të 
tyre për sa i përket kohës, burimeve dhe kostove të përafërta është i 
nevojshëm për të shmangur surprizat më vonë. 



ANALIZA TEKNIKE 

PUNA 

- Duhet të studiohet disponueshmëria në numrin e 

nevojshëm të fuqisë punëtore të aftësive të 

nevojshme ku dhe kur kërkohet. 

- Fuqia punëtore mbulon si fazën e zbatimit të projektit 

ashtu edhe atë të funksionimit (dhe mirëmbajtjes). 

- Në rast se përfshihet edhe dhënia e trajnimit, 

disponueshmëria në kohë dhe kostot e objekteve të 

trajnimit duhet gjithashtu të vlerësohen.  



ANALIZA EKONOMIKE 

 

Fizibiliteti ekonomik është vendi ku Analiza e kostove 

dhe të ardhurave të një projekti në një përpjekje për të 

përcaktuar nëse është apo jo logjike dhe e mundur 

për t'u përfunduar. 



ANALIZA EKONOMIKE 

 

Fizibiliteti ekonomik - Përfitime të prekshme 

- Ulni dhe shmangni kostot 

- Zvogëloni gabimin 

- Më fleksibël 

- Aktivitete më të shpejta 

- Përmirësoni planifikimin dhe kontrollin 

- Niveli i ri i tregut dhe mundësitë në rritje të shitjeve 



ANALIZA EKONOMIKE 

 

Fizibiliteti ekonomik - Përfitimet e paprekshme 

- Ruajtja e konkurrencës 

- Rritja e fleksibilitetit organizativ 

- Ngritja e moralit 

- Nxitja e të mësuarit dhe të kuptuarit 

- Informacion në kohë 



ANALIZA EKONOMIKE 

 

Fizibiliteti ekonomik - Kostot e projektit 

Kostot e prekshme 

- Zhvillimi i sistemit 

- Prokurimi i harduerit dhe softuerit 

- Trajnimi i përdoruesve dhe stafit 

- Përgatitja e vendit 

- Konvertimi i të dhënave ose sistemit 



ANALIZA EKONOMIKE 

 

Fizibiliteti ekonomik - Kostot e projektit 

Kostot e paprekshme 

- Mirëmbajtje dhe mbështetje 

- Shpenzime shtesë për ruajtjen e të dhënave 

- Komunikimi në rritje 

- Marrje me qira shtesë të softuerëve dhe harduerëve 

- Materialet harxhuese 



ANALIZA EKONOMIKE 

 

Si të vlerësoni përfitimet ekonomike 

Përfitimet ekonomike zakonisht vlerësohen me: 

- Informacion historik i projekteve të ngjashme 

- Vlerësimet e ardhshme të taksave dhe inflacionit 

- Shkalla dhe qëllimi i projektit 

- Parashikimi i projekteve të tjera konkurruese 



FIZIBILITETI OPERACIONAL 

• Fizibiliteti operacional përcakton nëse burimet njerëzore 
janë të disponueshme për të operuar sistemin pasi të jetë 
instaluar 

• Përdoruesit që nuk duan një sistem të ri mund ta pengojnë 
atë që të bëhet i realizueshëm operativisht 

• Është një matës se sa mirë një sistem i propozuar i zgjidh 
problemet dhe përfiton nga mundësitë e identifikuara gjatë 
përcaktimit të fushëveprimit dhe se si i plotëson kërkesat e 
identifikuara në fazën e analizës së kërkesave të zhvillimit 
të sistemit. 



FIZIBILITETI OPERACIONAL 

PYETJET THEMELORE QË TË NDIHMOJNË NË TESTIMIN E 
FIZIBILITETIT OPERACIONAL TË NJË SISTEMI 

• A e mbështet menaxhmenti projektin? 
• A nuk janë përdoruesit të kënaqur me praktikat aktuale të 

biznesit? 
• A do të reduktojë ndjeshëm kohën (operimin). 
• A janë përfshirë përdoruesit në planifikimin dhe zhvillimin e 

projektit? 
• A do të përfitojë vërtet organizata nga sistemi i propozuar? 
• A rritet përgjigja (reagimi) e përgjithshme? 
• A do të humbet qasja (marrja) e informacionit? 
• A do të ndikojë sistemi në mënyrë të konsiderueshme te klientët? 



ANALIZA EKOLOGJIKE 

• Ekologjike - karakterizohet nga ndërvarësia e organizmave të gjallë në 
një mjedis; Çdo gjë ekologjike lidhet me shkencën e ekologjisë, e 
cila është studimi se si gjallesat dhe mjedisi bëjnë punën e tyre. 

• Çështje të tilla si ruajtja e pyjeve të shiut, ruajtja e specieve të 
rrezikuara dhe mbajtja e sigurt e ujit të pijshëm, ju interesojnë 
çështjet ekologjike. 

Gjërat ekologjike kanë të bëjnë me mënyrën se si bimët dhe kafshët 
lidhen me njëra-tjetrën, në mënyra të mira dhe të këqija, në mjedise 
specifike - nga ndikimi i përmbytjeve te insektet e lumenjve deri tek 
mënyra se si smogu dëmton njerëzit. Pothuajse çdo gjë që njerëzit 
bëjnë ka një ndikim ekologjik - për mirë ose për keq. 



ANALIZA EKOLOGJIKE 

SHQETËSIMET QË ZAKONISHT DUHET ADRESUAR: 
• Cili është dëmi i mundshëm i shkaktuar nga projekti në mjedis? 
• Sa është kostoja e masave restauruese që kërkohen për të siguruar 

që dëmtimi i mjedisit të mbahet brenda kufijve të pranueshëm? 
• Cilat janë ndikimet e mundshme mjedisore nga ndërmarrja e 

projektit? 
• Sa është kostoja e reduktimit të ndikimit negativ 
• Vlerësimi i ndikimeve dhe rreziqeve mjedisore me dhe pa masa 

teknike janë marrë për të reduktuar këto ndikime? 
• A ka mënyra alternative të furnizimit të mallit ose shërbimit të projektit 

pa shkaktuar këto kosto mjedisore? Cilat janë kostot e këtyre 
alternativave? 



ANALIZA LIGJORE 

• Një masë se sa mirë mund të zbatohet një zgjidhje 
brenda detyrimeve ekzistuese ligjore/kontraktore. 

• Ai përfshin studime në lidhje me kontratat, 
përgjegjësitë, shkeljet dhe kurthe të tjera ligjore 
shpesh të panjohura për stafin teknik 

• Përcakton nëse sistemi i propozuar bie ndesh me 
kërkesat ligjore, p.sh. një sistem përpunimi i të 
dhënave duhet të jetë në përputhje me aktet lokale për 
mbrojtjen e të dhënave. 



ANALIZA LIGJORE 

STUDIMI I ÇËSHTJEVE JURIDIKE LIDHUR ME 
PROJEKTIN 

• Të drejtat e autorit ose ligjet e patentave 
• Kërkesat ligjore për raportimin financiar 
• Ligjet antitrust 
• Marrëdhëniet e punës dhe rregulloret 
• Rregullorja e sigurisë 
• Kontratat e sindikates 
• Të dhënat kombëtare dhe ligjet e punës 



ANALIZA ADMINISTRATIVE 

Administrative që ka të bëjë me menaxhimin e një kompanie, 
shkolle ose organizate tjetër ose ka mbajtur një pozicion me 
detyra të rëndësishme sekretarie ose nëpunësi. Dikush që ka 
përvojë administrative ose ka përvojë administrative vjen në 
forma të ndryshme, por gjerësisht lidhet me aftësitë në 
komunikim, organizim, kërkime, planifikim dhe mbështetje në 
zyrë. 

• Cilat janë nevojat menaxheriale të projektit? 
• A ka organizata aftësinë për të marrë aftësitë menaxheriale të 

nevojshme? 
• A është koha e projektit në përputhje me sasinë dhe cilësinë e 

menaxhimit? 



FALEMINDERIT 



SJELLJA E KONSUMATORIT 

Prof. Engelbert Zefaj  
Janar 2023 



PERKUFIZIMI I SJELLJES SE KONSUMATORIT 

● Sjellja e konsumatorit është studimi i konsumatorëve dhe 

proceseve që ata përdorin për të zgjedhur, përdorur 

(konsumuar) dhe asgjësuar produktet dhe shërbimet, 

duke përfshirë përgjigjet emocionale, mendore dhe të 

sjelljes së konsumatorëve. 

● Sjellja e konsumatorit përfshin ide nga disa shkenca, duke 

përfshirë psikologjinë, biologjinë, kiminë dhe ekonominë. 



FAKTORËT QË NDIKOJNË NË SJELLJEN E 
KONSUMATORIT 

● Personaliteti,  

● Psikografia,  

● Familja,  

● Shoqëria,  

● Vlerat e perceptimit,  

● Qëndrimi dhe stilet e jetës,  



MODELE TË NDRYSHME TË SJELLJES 
KONSUMATORE  

● Ekonomike,  
● Mësimore (Pervoja),  
● Psikoanalitike,  
● Sociologjike,  
● Howard Shett,  
● Nikosia,  
● Webster dhe Modelet Wind,  
● Engel, Blackwell dhe  
● Minard 



FAKTORET E SJELLJES SE KONSUMATOREVE 

● Faktorët kulturorë (Kultura, Nenkultura, Klasa shoqerore) 
 

● Faktorët Social (Grupi i referencës, Familja, Roli dhe statusi) 
 

● Faktorët Personal (Mosha dhe mënyra e jetesës, Fuqia blerese, Stili i 
jeteses, Personaliteti dhe konceptimi vetanak) 
 

● Faktorët Psiko-Analitik (Motivimi, Perceptimi, Të nxënit, Besimet dhe 
Qëndrimet) 



FAKTORET KULTURORË 

● Kultura është mënyrë selektive, e krijuar nga njeriu për t'iu përgjigjur 

përvojës së një grupi modelesh sjelljeje. Është një grup besimesh, 

vlerash, qëndrimesh, zakonesh dhe formash të mësuara të mësuara 

që ndahen mes veti nga shoqëria dhe transmetohen brez pas brezi. 

 

● Ajo përfshin idetë tradicionale, dhe vlerat që i bashkëngjiten këtyre 

ideve. Është gjithëpërfshirëse dhe përfshin njohuritë, besimet, artin, 

moralin, ligjin, vlerat zakonore, qëndrimet, zakonet dhe të gjitha 

zakonet e tjera të fituara nga njeriu si anëtar i shoqërisë. 



VEÇORITË E KULTURES 

○ Është një përgjigje e mësuar (trasheguar) 

○ Përfshin vlera të rrënjosura  

○ Kultura është një dukuri shoqërore  

 

P.sh. Në Perëndim, është e zakonshme të ftoni kolegë ose miq në shtëpi 

për një pije ose darkë. Në Japoni, të ftoni dikë në shtëpi nuk është një 

zakon vendas. Preferohet të bëni shëtitje me miqtë apo kolegët në 

restorant. Ndërsa nëse një japonez ju ofron një dhuratë, mirësjellja 

është t'i ofroni atij një dhuratë ekuivalente në këmbim. 



SI U ADOPTUAN KULTURAT E NDRYSHME?  

● McDonald's është një shembull i shkëlqyer i përshtatjes me specifikat 

e secilës kulturë. McDonald's në vendet arabe dhe muslimane 

përdorin hallall të çertifikuar dhe nuk do të ofrojnë, natyrisht, asnjë 

produkt me proshutë (produkt mishi nga një derr) ose mish derri.   

● McBaguette (një bukë e gjatë dhe e ngushtë franceze) dhe mustardë 

Dijon (mustardë e bërë nga farat e errëta të mustardës, verë e bardhë 

dhe erëza.).  

● Një Burger Mega Teriyaki me salcë teriyaki (një salcë e bërë nga 

salcë soje, sake, sheqer, xhenxhefil dhe erëza dhe përdoret si 

marinadë për mishrat që më pas piqen në skarë, zihen ose skuqen)  



SHEMBUJ TE KATEGORIVE NËN-KULTURORE  

● Religjion: myslimanë, të krishterë, hebre, hindu etj.  

● Vendndodhja: Veri, Jug, Lindje, Perëndim  

● Gjinia: Mashkull, Femër  

● Profesioni: Biznes, shërbim, profesionist  

● Klasa shoqërore: e sipërme, e mesme, e ulët  

● Mosha: e vjetër,  e re , mosha e mesme, femijet etj 



FAKTORET SOCIAL 

● Faktorët social janë ndër faktorët që ndikojnë ndjeshëm 

në sjelljen e konsumatorit. 

● Janë ato grupe me të cilat individët ndërveprojnë 

vazhdimisht. P.sh.: Familja, miqtë, fqinjët, kolegët, 

organizatat fetare, shoqatat profesionale etj. 

Ato ndahen në tri kategori përkatësisht:  

● Grupet e referencës,  

● Familja dhe  

● Rolet shoqërore dhe statusi 

 



FAKTORET SOCIAL 

● Grupet e referencës përkufizohen si ato që i ofrojnë 

individit disa pika krahasimi pak a shumë të drejtpërdrejta 

në lidhje me sjelljen, mënyrën e jetesës, dëshirat ose 

zakonet e konsumatorit.  

● Ato ndikojnë në imazhin që ka individi për veten si dhe në 

sjelljen e tij. Nëse bëhet fjalë për një grup anëtarësie ose 

një grup jo anëtarësie. 



FAKTORET SOCIAL 

● Për shembull, edhe nëse nuk i nevojitet ende, një lojtar 

fillestar i ecjes ne bjeshke mund të dëshirojë të blejë 

marka ose produkte "të avancuara" të përdorura nga 

bjeshkataret me përvojë (grupi aspirativ) në mënyrë që t'i 

afrohet këtij grupi. Ndërsa një adoleshent mund të 

dëshirojë këpucën ose telefonin inteligjent të përdorur nga 

grupi i “djemve të njohur” të shkollës së tij të mesme 

(grupi aspirativ) në mënyrë që të pranohet nga ky grup. 



FAKTORET SOCIAL 

● Familja është ndoshta faktori më ndikues për një individ. Formon një 

mjedis socializimi në të cilin një individ do të evoluojë, do të formësojë 

personalitetin e tij, do të fitojë vlera, do të zhvillojë qëndrime dhe 

opinione për tema të ndryshme si politika, shoqëria, marrëdhëniet 

shoqërore ose vetë dhe dëshirat e tij. Por edhe mbi zakonet e tij 

konsumatore, perceptimin e tij për markat dhe produktet që blen. Ne 

të gjithë vazhdojmë të përdorim disa produkte dhe marka të cilat janë 

përdorur nga familja. Perceptimet dhe zakonet familjare në përgjithësi 

kanë një ndikim të fortë në sjelljen blerëse të konsumatorëve. 



FAKTORET SOCIAL 

● Për shembull, nëse nuk keni pirë kurrë Coca-Cola gjatë fëmijërisë 

suaj dhe prindërit tuaj e kanë përshkruar atë si një produkt “plot 
sheqer dhe jo i mirë për shëndetin”. Ka shumë më pak shanse që ju 

do ta blini atë kur të rriteni se dikush që pi Coca-Cola që nga 

fëmijëria. 

Ekzistojnë kategori të cilat bazohen në blerjen e produkteve 

● Burri dominon në blerje si:  Automobila, TV, Kompjuter personal  

● Gruaja dominon në blerje si: Lavatriçe, Pajisje Kuzhine, Pajisje 

shtëpiake etj.,  

● Fëmijët dominojnë në blerje si: Ekskurzione, Udhëtime, Veshmbathje, 

Lodra etj., 

 



FAKTORET SOCIAL 

● Rolet shoqërore dhe statusi nenkupton pozicionin e një individi 

brenda familjes së tij, punës së tij, klubit të vendit të tij, grupit të miqve 

të tij, etj.. E gjithë kjo mund të përkufizohet sipas rolit dhe statusit 

social. Roli social është një grup qëndrimesh dhe aktivitetesh që një 

individ supozohet të ketë dhe të bëjë në përputhje me profesionin e tij 

dhe pozicionin e tij në punë, pozicionin e tij në familje, gjininë e tij etj. 

dhe pritshmëritë e njerëzve përreth tij. 

● I njëjti person luan role të ndryshme në shoqëri. Kjo ndryshon sjelljen 

e tij konsumatore.  

 



FAKTORET SOCIAL 

Për shembull:   

● z. "X" është djali i babait të tij,   

● z. "X" është babai i djalit të tij,  

● z. "X" është burri i gruas së tij,  

● z. "X" është një person i arrire,  

● z. “X” është CEO i kompanisë ABC.  

 

Të gjitha këto role të z. X do të ndikojnë në sjelljen e tij blerëse. Kur 

blejmë për familjen e tij, ai blen si burrë, djalë ose baba. Por, kur blen 

për kompaninë ai blen si CEO 

 



FAKTORET PERSONAL 

Vendimet dhe sjellja blerëse padyshim ndikohen 

edhe nga karakteristikat personale te çdo 

konsumatori:  

● Mosha dhe mënyra e jetesës  

● Fuqia blerëse dhe të ardhurat  

● Stili i jetesës  

● Personaliteti dhe vetëkoncepti 
 



FAKTORET PERSONAL 

Një konsumator nuk blen të njëjtat produkte ose shërbime në moshën 20 

ose 70 vjeçare. Stili i tij i jetesës, vlerat, mjedisi, aktivitetet, hobi dhe 

zakonet e konsumatorit evoluojnë gjatë gjithë jetës së tij. Për 

shembull, gjatë jetës së tij, një konsumator mund të ndryshojë dietën 

e tij nga produkte jo të shëndetshme (ushqime të shpejta, ushqime të 

gatshme, etj.) në një dietë më të shëndetshme, gjatë mesit të jetës 

me familjen përpara se të ketë nevojë të ndjekë pak më vonë një 

dietë me kolesterol të ulët. për të shmangur problemet shëndetësore. 



FAKTORET PERSONAL 

William Wells dhe George Gubar kanë identifikuar tetë faza në ciklin e jetës 

familjare:  

● Faza i ri / e re: I ri, beqar nën 35 vjeç.  

● Të sapomartuar: Çifte të reja pa fëmijë.  

● Foleja e plotë I: Çiftet e reja të martuara me fëmijën më të vogël nën 6 vjeç. 

● Foleja e plotë II: Çift i ri i martuar me fëmijë nga 6 vjeç deri në 12 vjeç.  

● Foleja e plotë III: Çift i martuar më i vjetër me fëmijë adoleshentë që jetojnë 

në shtëpi.  

● Foleja e zbrazët I: Çiftet e martuara të moshuara pa fëmijë që jetojnë me ta.  

● Foleja e zbrazët II: Çifte të martuara më të vjetra pa fëmijë që jetojnë me ta 

dhe në pension. 8. I mbijetuar i vetmuar I: Personi i moshuar beqar me të 

ardhura të ulëta dhe nevoja mjekësore në rritje. 



FAKTORET PERSONAL 

Mënyra e jetesës së një individi përfshin të gjitha aktivitetet, interesat, 

vlerat dhe opinionet e tij. Mënyra e jetesës së një konsumatori do të 

ndikojë në sjelljen e tij dhe në vendimet e blerjes.  

 

Për shembull, një konsumator me një mënyrë jetese të shëndetshme dhe 

të ekuilibruar do të preferojë të hajë produkte organike dhe të shkojë 

në dyqane ushqimore specifike, do të bëjë disa vrapime rregullisht 

(dhe për këtë arsye do të blejë këpucë, rroba dhe produkte specifike), 

etj. 



FAKTORET PERSONAL 

Personaliteti është tërësia e tipareve dhe karakteristikave specifike të 

çdo individi. Është produkt i ndërveprimit të karakteristikave 

psikologjike dhe fiziologjike të individit dhe rezulton në sjellje të 

vazhdueshme.  

Tiparet e personalitetit përfshijnë besimin, shoqërueshmërinë, 

autonominë, karizmën, ambicjen, çiltërsinë, ndrojtjen, kuriozitetin, 

përshtatshmërinë, etj. Vetë-koncepti është imazhi që individi ka – ose 

do të donte të kishte – për të dhe ai e përcjell këtë. Këto dy koncepte 

ndikojnë shumë tek individi në zgjedhjet dhe mënyrën e të qenurit në 

jetën e përditshme. Dhe për rrjedhojë ndikojne edhe te sjellja e tij e 

blerjeve dhe zakonet blerëse si konsumator. 

 



FAKTORET PSIKO-ANALITIK 

Motivimi është ai që do t'i shtyjë konsumatorët të zhvillojnë një sjellje 

blerëse. Është shprehja e një nevoje që u bë mjaft e ngutshme për ta 

bërë konsumatorin të dëshirojë ta kënaqë atë. Zakonisht funksionon 

në një nivel nënndërgjegjeshëm dhe shpesh është i vështirë për t'u 

matur. 

Perceptimi është procesi përmes të cilit një individ përzgjedh, organizon 

dhe interpreton informacionin që merr për të bërë diçka që ka kuptim. 

Perceptimi i një situate në një kohë të caktuar mund të vendosë nëse 

dhe si do të veprojë personi. Në varësi të përvojave, besimeve dhe 

karakteristikave të tij personale, një individ do të ketë një perceptim të 

ndryshëm nga një tjetër. 



FAKTORET PSIKO-ANALITIK 

Mekanizmi i perceptimit të një individi është i organizuar rreth tre 

proceseve: ? Vëmendja selektive: Individi fokusohet vetëm në disa 

detaje ose stimul të cilit i nënshtrohet. Lloji i informacionit ose stimujve 

ndaj të cilëve një individ është më i ndjeshëm varet nga personi. 

Mekanizmi i perceptimit të një individi është i organizuar rreth tre 

proceseve:  
● Vëmendje selektive: Individi fokusohet vetëm në disa detaje të cilave u nënshtrohet.  

● Shtrembërimi selektiv: Në shumë situata, dy persona nuk do të interpretojnë një 

informacion ose një stimul në të njëjtën mënyrë. Çdo individ i interpreton situatat në një 

mënyrë të qëndrueshme me besimet dhe vlerat e tij.  

● Ruajtja selektive: Individët i ruajnë disa vlera nga situata te caktuara. 



FAKTORET PSIKO-ANALITIK 

Të mësuarit është nëpërmjet veprimit. Kur veprojmë, 

mësojmë. “Të mësuarit ndryshon sjelljen që rezulton nga 

përvoja”. Për shembull, nëse jemi të sëmurë pasi kemi 

pirë kola, kemi një përvojë negative. Ne e lidhim koka 

kolen me këtë gjendje shqetësimi dhe "mësojmë" se nuk 

duhet të pimë kola. Prandaj, ne nuk blejmë më koka kola. 



FAKTORET PSIKO-ANALITIK 

Një besim është një bindje që një individ ka për diçka. 

Nëpërmjet përvojës që merr, të mësuarit dhe ndikimeve të 

tij të jashtme (familja, miqtë, etj.), ai do të zhvillojë besime 

që do të ndikojnë në sjelljen e tij blerëse. Qëndrimi mund 

të përkufizohet si një ndjenjë, një vlerësim i një objekti ose 

ideje dhe predispozicioni për të vepruar në një mënyrë të 

caktuar ndaj atij objekti. 



MODELET E PROCESIT TE BLERJES 

Janë tentuar qasje të ndryshme për të kuptuar dhe 

shpjeguar procesin kompleks të sjelljes së blerjes. Përveç 

kësaj, disa modele janë propozuar nga ekspertë të 

marketingut dhe praktikues për të shpjeguar procesin e 

blerjes 

● Modeli ekonomik  

● Modeli i të nxënit  

● Modeli psikoanalitik  

● Modeli sociologjik 



MODELI EKONOMIK I PROCESIT TE BLERJES 

Modeli ekonomik i sjelljes së konsumatorit fokusohet në idenë se 

konsumatori bazohet në idenë për të marrë sa më shumë përfitime 

duke minimizuar kostot. Kështu, mund të parashikohet sjellja e 

konsumatorit bazuar në treguesit ekonomikë si fuqia blerëse e 

konsumatorit dhe çmimi i produkteve konkurruese. Për shembull, një 

konsumator do të blejë një produkt të ngjashëm që ofrohet me një 

çmim më të ulët për të maksimizuar përfitimet. Një rritje në fuqinë 

blerëse të një konsumatori do ta lejojë atë të rrisë sasinë e 

produkteve që blen. 



MODELI I TE NXENIT I PROCESIT TE BLERJES 

Modeli i të nxënit bazohet në idenë se sjellja e konsumatorit udhëhiqet 

nga nevoja për të kënaqur nevojat bazë dhe të mësuara. Nevojat 

bazë përfshijnë ushqimin, veshjen dhe strehimin, ndërsa nevojat e 

mësuara përfshijnë frikën dhe fajin. Kështu, një konsumator do të ketë 

një tendencë për të blerë gjëra që do të kënaqin nevojat e tij dhe do të 

ofrojnë kënaqësi. Një grua e uritur mund të shtyjë blerjen e një 

bizhuteri të bukur për të blerë pak ushqim, por më vonë do të kthehet 

për të blerë bizhuteri pasi uria e saj të plotësohet. 



MODELI I TE NXENIT I PROCESIT TE BLERJES 

Modeli psikoanalitik merr në konsideratë faktin se sjellja e konsumatorit ndikohet 

si nga vetëdija ashtu edhe nga nënndërgjegjja. Sipas Sigmund Freud, 

personaliteti i njeriut përbëhet nga tre sisteme kryesore të ndërvarura, 

përkatësisht: Identiteti, Super-Ego dhe Ego. 

● Identiteti: instinkt, nevoja, dëshira dhe impuls që kërkon përmbushje të 

menjëhershme.  

● Super Ego: Është përfaqësues i brendshëm i vlerave tradicionale dhe 

zakoneve të shoqërisë. Është moralist dhe mësohet nga prindërit, familja, 

miqtë, mësuesit. Është shkenca morale dhe ndërgjegjja e personalitetit 

njerëzor  

● Ego: Është planifikuesi, mendimtari dhe ekzekutuesi i personalitetit të bazuar 

në pranimin ose jo. Balancon Identitetin dhe Super-Egon 



MODELI I TE NXENIT I PROCESIT TE BLERJES 

Modeli sociologjik kryesisht merr në konsideratë idenë se modeli i blerjes 

së një konsumatori bazohet në rolin dhe ndikimin e tij në shoqëri. 

Sjellja e një konsumatori mund të ndikohet gjithashtu nga njerëzit me 

të cilët ai/ajo shoqërohet dhe kultura që shfaq shoqëria. Për shembull, 

një menaxher dhe një punonjës mund të kenë sjellje të ndryshme 

blerjeje duke pasur parasysh rolet e tyre përkatëse në kompaninë ku 

punojnë, por nëse ata jetojnë në të njëjtin komunitet ose ndjekin të 

njëjtën kishë, ata mund të blejnë produkte nga e njëjta kompani ose 

markë. 
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STRUKTURA E TREGUT 

Ekonomistët i klasifikojnë tregjet në lloje ose struktura të 

ndryshme tregu.  

Klasifikimi varet nga: 

● Intensiteti i konkurrencës në tregje. 

● Numri i blerësve dhe shitësve. 

● Nëse produkti është i ngjashëm apo i diferencuar. 



STRUKTURA E TREGUT 

Struktura e tregut Ekzistojnë katër struktura tregu në 

ekonomi: 

● Konkurrencë perfekte 

● Konkurrenca monopoliste 

● Oligopol 

● Monopol 



KONKURRENCA PERFEKTE 

● Përkufizimi i konkurrencës perfekte: ka kaq shumë firma sa që asnjë firmë nuk 

është aq e madhe sa të ndikojë në çmim - qoftë duke mbajtur prodhimin nga tregu 

ose duke rritur prodhimin e saj 

 

● Firmat shesin një produkt identik - Një produkt është identik, në mendjet e 

blerësve, nëse ata nuk kanë arsye të preferojnë një shitës mbi një tjetër. 

 

● Tregu ka lëvizshmëri të përsosur – Nuk ka pengesa për hyrje si licencat, 

kontratat afatgjata, ekskluzivitetet qeveritare, patentat, kontrolli mbi burimet jetike, 

etj. – Një përjashtim i mundshëm janë paratë 

 

● Njohuritë perfekte për tregun ekzistojnë – Të gjithë dinë për çdo mundësi të 

mundshme ekonomike 



PARIMET E KONKURRENCES PERFEKTE 

Konkurrenca e përsosur konsiderohet të jetë struktura më e dobishme e 

tregut sepse: 

 

● Biznesi prodhon produkte që konsumatorët duan të blejnë. 

● Biznesi prodhon produkte me koston më të ulët të tyre. 

● Meqenëse bizneset janë marrës të çmimeve, ato do të rrisin 

automatikisht prodhimin e tyre kur çmimi tejkalon koston marxhinale. 



KARAKTERISTIKAT E KONKURRENCES PERFEKTE 

● Një numër i madh blerësish dhe shitësish (Firmat individuale nuk 

kanë ndikim mbi çmimin). 

● Firmat lehtë mund të hyjnë dhe të dalin nga biznesi (barriera të 

ulëta). 

● Firmat shesin produkte identike (blerësit nuk do t'i interesojnë se 

nga kush blejnë, kështu që firmat individuale nuk kanë ndikim mbi 

çmimin). 

● Blerësit dhe shitësit kanë njohuri për çmimin e produktit (Një 

ndryshim në çmim do të ndryshojë menjëherë shumat e kërkuara dhe 

të ofruara për një firmë). 



KONKURRENCA MONOPOLISTIKE 

● Konkurrenca monopoliste karakterizohet nga një numër i madh i 

shitësve me produkte të ngjashme por jo të standardizuara. 

 

● Konkurrenca monopoliste është struktura më e zakonshme e tregut 

në ekonominë e sotme. 

 

● Restorantet dhe pikat e benzinës janë shembuj të mirë. 

 

● Firmat konkurruese monopoliste nuk janë marrës të çmimeve dhe 

firmat përballen me një kurbë të kërkesës në rënie. 



MAKSIMIZIMI I FITIMIT ME KONKURRENCË 
MONOPOLISTE 

 

● Në rastin e konkurrencës së përsosur, rregulli i maksimizimit të fitimit 

është se çmimi është i barabartë me koston marxhinale (MC). 

 

● Në këtë rast, çmimi është i barabartë me të ardhurat marxhinale (MR) 

pasi biznesi mund të shesë sa të dojë me çmimin e tregut. 

 

● Në konkurrencën monopoliste, MR është nën çmim. 

 

● Arsyeja që MR është nën çmimin është se biznesi duhet të ulë 

çmimin për të gjithë për të shitur një njësi tjetër. 



OLIGOPOLI 

 

● Një oligopol ndodh kur ka një numër të vogël shitësish (zakonisht 4 

ose më pak) në një treg që prodhojnë produkte të ngjashme. 

 

● Kjo është një strukturë e përbashkët e tregut në prodhim dhe linja 

ajrore. 

 

● Oligopolistët mund të konkurrojnë shumë intensivisht. 

 

● Në këtë rast, tregu i ngjan shumë konkurrencës perfekte, me çmime 

nën presion në rënie dhe fitime shumë të ulëta. 



OLIGOPOLI 

 

● Por firmat oligopolistike mund të përfshihen në marrëveshje të 

paligjshme, duke punuar së bashku për të mbajtur çmimin e produktit 

të tyre të lartë. 

● Firmat oligopolistike shpesh përfshihen në marrëveshje të fshehtë, ku 

ato nuk komunikojnë drejtpërdrejt për çmimin. 

● Në këtë rast, një kompani (lideri i tregut) vendos çmimin. 

● Ekziston një tendencë për palët në një marrëveshje të fshehtë për të 

mashtruar në marrëveshje. 



KARAKTERISTIKAT E OLIGOPOLIT 

 

● Disa firma shumë të mëdha dominojnë këtë industri 

● Ka shumë pengesa për hyrjen 

● Përparësitë e kostos (kosto të mëdha fillestare ose ekonomi në shkallë) 

● Barrierat ligjore (patentat dhe licencat) 

● Konkurrenca pa çmim (reklamim) 

● Barrierat e paligjshme (marrëveshjet e fshehta, rregullimi i çmimeve, 

kartelet) 

● Vendimet e çmimeve nga një firmë ndikojnë në të gjitha firmat e tjera 

(udhëheqja e çmimeve) 

● Luftërat e çmimeve të zakonshme 



MONOPOLI 

 

● Një monopol është një treg ku ka vetëm një shitës dhe blerësit nuk 

kanë alternativa të mira. 

● Monopoli është e kundërta ekstreme e konkurrencës së përsosur. 

● Një monopolist mund të rrisë çmimin për shkak të kontrollit të tij mbi 

një treg. 

● Por për ta bërë këtë, duhet të kufizojë prodhimin. 

● Pse? Për shkak të ligjit të kërkesës! 

● Çmimet më të larta rezultojnë në sasi më të ulët të kërkuar. 



MONOPOLI 

 

● Shkalla në të cilën një monopolist mund të rrisë çmimin varet nga 

elasticiteti i kërkesës. 

● Nëse kërkesa është shumë joelastike, monopolisti ka aftësinë të rrisë 

ndjeshëm çmimin mbi nivelin konkurrues. 

● Por nëse kërkesa është elastike, fuqia e çmimeve të monopolistit 

është e kufizuar pasi konsumatorët do të ulin shumë blerjet në 

përgjigje të çmimeve më të larta. 

● Monopolet vitet e fundit janë minuar nga globalizimi dhe teknologjia. 



FORMIMI I NJE MONOPOLI 

Kushtet e ndryshme të tregut mund të krijojnë lloje të ndryshme 
monopolesh. 

1. Ekonomitë e shkallës 
● Nëse kostot fillestare të një firme janë të larta dhe kostot mesatare të saj 

bien për çdo njësi shtesë që prodhon, atëherë ajo gëzon atë që 
ekonomistët e quajnë ekonomi të shkallës. Një industri që gëzon 
ekonomi të shkallës mund të bëhet lehtësisht një monopol natyror. 

2. Monopolet Natyrore 
● Një monopol natyror është një treg që funksionon në mënyrë më efikase 

kur një firmë e madhe siguron të gjithë produktin. 
3. Teknologjia dhe Ndryshimi 
● Ndonjëherë zhvillimi i një teknologjie të re mund të shkatërrojë një 

monopol natyror. 



KONKURRENCA PA CMIM 

Konkurrenca pa çmim është një mënyrë për të tërhequr klientët përmes stilit, 
shërbimit ose vendndodhjes, por jo një çmim më të ulët. 

● 1. Karakteristikat e Mallrave 
Mënyra më e thjeshtë për një firmë për të dalluar produktet e saj është të ofrojë një 

madhësi, ngjyrë, formë, teksturë ose shije të re. 
● 2. Vendndodhja e shitjes 
Një dyqan komoditeti në mes të shkretëtirës e diferencon produktin e tij thjesht duke e 

shitur atë qindra milje larg nga konkurrenti më i afërt. 
● 3. Niveli i shërbimit 
Disa shitës mund të kërkojnë çmime më të larta sepse u ofrojnë klientëve një nivel 

më të lartë shërbimi. 
● 4. Imazhi i reklamimit 
Firmat gjithashtu përdorin reklamat për të krijuar dallime të dukshme midis ofertave të 

tyre dhe produkteve të tjera në treg. 



QEVERIA DHE KONKURRENCA 

Politikat e qeverisë i pengojnë firmat të kontrollojnë çmimet dhe ofertën e mallrave të 

rëndësishëm. Ligjet antitrust janë ligje që inkurajojnë konkurrencën në treg. 

1. Rregullimi i praktikave të biznesit 

Qeveria ka fuqinë të rregullojë praktikat e biznesit nëse këto praktika i japin shumë pushtet një 

kompanie që tashmë ka pak konkurrentë. 

2. Thyerja e monopoleve 

Qeveria ka përdorur legjislacionin anti-trust për të shkatërruar monopolet ekzistuese, të tilla si 

Standard Oil Trust dhe AT&T. 

3. Bllokimi i bashkimeve 

Një bashkim është një kombinim i dy ose më shumë kompanive në një firmë të vetme. Qeveria 

mund të bllokojë bashkimet që do të ulnin konkurrencën. 

4. Ruajtja e stimujve 

Në vitin 1997, u prezantuan udhëzime të reja për bashkimet e propozuara, duke u dhënë 

kompanive një mundësi për të treguar se bashkimi i tyre përfiton konsumatorët. 
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TEMAT E KËTIJ PREZENTIMI 

● Përkufizimi i konkurrencës.  

● Kush janë konkurrentët.  

● Kuptimi i Mjedisit Konkurrues.  

● Elementet e Mjedisit Konkurrues.  

● Modeli i Pesë Forcave të Michael Porter.  

● Strategjitë konkurruese.  

● Sfidat për konkurrencën e biznesit. 



KONKURRENCA 

● Në ekonomi: "konkurrenca" është 

rivaliteti midis shitësve që 

përpiqen të arrijnë qëllime si rritja 

e fitimeve, rritja e tregut dhe vëllimi 

i shitjeve.  

 

● Duke ndryshuar elementet e 

marketingut miks: çmimi, produkti, 

shpërndarja dhe promovimi. 



KONKURENTET 

● Çdo person ose subjekt i cili është rival 

ndaj një tjetri.  

 

● Në biznes: një kompani në të njëjtën 

industri ose një industri të ngjashme e cila 

ofron një produkt ose shërbim të ngjashëm.  

 

● Prania e një ose më shumë konkurrentëve 

mund të ulë çmimet e mallrave dhe 

shërbimeve pasi kompanitë përpiqen të 

fitojnë një pjesë më të madhe të tregut. 



MJEDISI KONKURRUES 

● Një mjedis konkurrues është sistemi i 
jashtëm dinamik në të cilin një biznes 
konkurron dhe funksionon.  
 

● Sa më shumë shitës të një produkti 
ose shërbimi të ngjashëm, aq më 
konkurrues është mjedisi në të cilin 
konkurroni.  
 

● Shembull: restorantet e ushqimit të 
shpejtë - ka kaq shumë për të 
zgjedhur; konkurrenca është e lartë. 



ELEMENTET E MJEDISIT KONKURRENT 

 

● Elementet rregullatore  

● Konkurrentët e drejtpërdrejtë 

● Konkurrentët indirekt  

● Diferencimi  

● Teknologjia 



ELEMENTET RREGULLATORË 

● Rregullore të ndryshme qeveritare dhe kërkesa për 

licenca profesionale kanë një ndikim të drejtpërdrejtë 

në mjedisin në të cilin një biznes përpiqet të fitojë fitime 

dhe në aftësinë e një organizate për t'u përballur me 

konkurrencën.  

 

● Shembull: Kur rregullat e qeverisë së shtetit e bëjnë të 

detyrueshme që të gjithë terapistët e mesazheve të 

kenë licenca të ngjashme me kozmetologët, mjedisi 

konkurrues per SPA’t  mund të ndryshohet. 



KONKURENTET DIREKT 

● Konkurrentët e drejtpërdrejtë janë ata që shesin mallra 

dhe shërbime shumë të ngjashme.  

 

● Do të ketë konkurrencë nga dyqanet e tjera lokale të 

riparimit të kompjuterëve si dhe nga zinxhiri i madh i 

shitjes me pakicë që ofron riparimin e kompjuterëve për 

një biznes të vogël riparimi kompjuterësh. 



KONKURENTET INDIREKT 

● Konkurrentët indirekt janë ata që shesin mallra dhe 

shërbime të palidhura, por në tregje të ngjashme.  

 

● Shembull: Restorantet lokale paraqesin konkurrencën për 

një restorant “fine dine”. Në të njëjtën kohë, 

supermarketet aty pranë që ofrojnë ushqime të gatshme 

paraqesin konkurrencë edhe për restorantet aty pranë. 



KONKURRENTET DIREKT vs INDIREKT 

● Konkurrentët e drejtpërdrejtë  

Konkurrentët e drejtpërdrejtë janë ata 

që shesin mallra dhe shërbime 

shumë të ngjashme.  

 

● Konkurrentët indirekt  

Konkurrentët indirekt janë ata që 

shesin mallra dhe shërbime të 

palidhura, por në tregje të 

ngjashme. 



DIFERENCIMI  

● Një strategji diferencimi kërkon 

zhvillimin e një produkti ose 

shërbimi që ofron atribute unike 

që vlerësohen nga klientët dhe 

që klientët i perceptojnë si më 

të mirë ose të ndryshëm nga 

produktet e konkurrencës. 

 

● Shpërblehet për veçantinë e tij 

me një çmim premium. 



DIFERENCIMI 

● Zhvillimi i elementeve novatore 
në biznes të cilat nuk mund të 
parashikohen nga konkurrentët 
quhet diferencim. 

  
● Shembull: Klientët nuk do të 

tërhiqen nga pica e një restoranti 
italian, e cila është pothuajse e 
njëjtë me një restorant tjetër. 
Por, nëse bëhet një lloj 
diferencimi në pica si ndryshimi i 
shijes, madhësisë apo stilit. 



TEKNOLOGJIA 

● Mjedisi konkurrues ndikohet gjithashtu nga inovacionet 

teknologjike dhe do të ndikojë negativisht tek ato firma që 

nuk përshtatin risi apo avancime të tilla. 

 

● Shembull: Shërbimet e marrjes në internet inicohen me 

ndihmën e internetit nga shumë restorante, gjë që po 

rezulton mjaft e lehtë për shumë klientë të cilët nuk e kanë 

të rehatshme të porosisin përmes telefonatës. 



MODELI I PESË FORCAVE I MICHAEL PORTER 

5 forcat e Porterit janë: 

 

• Konkurrenca në industry 

• Potenciali i hyrjeve të reja 

në industry 

• Fuqia e furnitorëve 

• Fuqia e klientëve 

• Kërcënimi i produkteve 

zëvendësuese 

- Pesë Forcat e Porterit janë një kornizë për të 

analizuar mjedisin konkurrues të një kompanie. 

 

- Pesë Forcat e Porterit janë një udhëzues i 

përdorur shpesh për vlerësimin e forcave 

konkurruese që ndikojnë në një sërë sektorësh 

biznesi. 

 

- U krijuan nga profesori i Shkollës së Biznesit të 

Harvardit, Michael E. Porter në 1979 dhe që 

atëherë është bërë një mjet i rëndësishëm për 

menaxherët. 

 

- Analiza e Pesë Forcave mund të përdoret për të 

udhëhequr strategjinë e biznesit për të rritur 

avantazhin konkurrues. 



MODELI I PESË FORCAVE I MICHAEL PORTER 



KËRCËNIMI I HYRËSVE TË RI  

● Tregjet fitimprurëse që japin kthime të larta do të tërheqin firma të reja. 
Kjo rezulton në shumë hyrje të reja, të cilat përfundimisht do të ulin 
rentabilitetin për të gjitha firmat në industri.  
 

● Hyrja e firmave të reja mund të bllokohet nga kompania më e madhe në 
një industri të caktuar.  
 

Faktorët potencial:  
● Politika e qeverisë  
● Kërkesat për kapital  
● Kostoja absolute  
● Ekonomitë e shkallës  
● Ekuiteti i markës 



KËRCËNIMI I NGA ZËVENDËSUESIT 

● Ekzistenca e produkteve jashtë sferës së kufijve të përbashkët të 
produktit rrit prirjen e klientëve për të kaluar në alternativa.  

 
● Shembull: Kafeja mund të jetë zëvendësues për çajin, pasi mund të 

përdoret edhe si pije me kafeinë në mëngjes.  
 
Faktorët potencial:  
● Amortizimi i cilësisë  
● Kostot e ndërrimit të blerësit 
● Produkti nën standard  
● Disponueshmëria e zëvendësuesit të afërt  
● Numri i produkteve zëvendësuese të disponueshme në treg  
● Lehtësia e zëvendësimit  



FUQIA E NEGOCIMIT TË KLIENTËVE OSE TË BLERËSVE 

● Fuqia negociuese e klientëve përshkruhet gjithashtu si tregu i 

produkteve: aftësia e klientëve për të vënë firmat nën presion, e cila 

gjithashtu ndikon në ndjeshmërinë e klientit ndaj ndryshimeve të 

çmimeve. 

 

● Fuqia blerëse është e lartë nëse blerësi ka shumë alternativa. Fuqia 

blerëse është e ulët nëse ata veprojnë në mënyrë të pavarur.  

 

● Shembull: nëse një numër i madh klientësh do të veprojnë me njëri-tjetrin 

dhe do të kërkojnë të ulin çmimet, kompania nuk do të ketë zgjidhje tjetër 

për shkak të presionit të një numri më të madh të klientëve. 



FUQIA E NEGOCIMIT TË KLIENTËVE OSE TË BLERËSVE 

Faktorët potencial:  

 

● Disponueshmëria e informacionit të blerësit 

● Ulja e çmimeve  

● Disponueshmëria e produkteve zëvendësuese ekzistuese  

● Ndjeshmëria ndaj çmimit të blerësit  

● Shuma totale e tregtimit  

● Analiza e vlerës së klientit  

● Kostot e ndërrimit të blerësit në lidhje me kostot e ndërrimit të firmës 



FUQIA E NEGOCIMIT TË FURNIZUESVE 

● Fuqia negociuese e furnitorëve përshkruhet gjithashtu si tregu i 

inputeve. Furnizuesit e lëndëve të para, komponentëve, punës dhe 

shërbimeve për firmën mund të jenë një burim fuqie mbi firmën kur ka 

pak zëvendësues.  

 

● Shembull: Nëse jeni duke prodhuar biskota dhe ka vetëm një person 

që shet miell, ju nuk keni alternativë veçse ta blini atë (miellin) prej tij. 

Furnizuesit mund të refuzojnë të punojnë me firmën ose të kërkojnë 

çmime tepër të larta për burime unike. 



FUQIA E NEGOCIMIT TË FURNIZUESVE 

Faktorët potencial:  

 

● Kostot e ndërrimit të furnitorëve në raport me kostot e ndërrimit të 

firmave  

● Shkalla e diferencimit të inputeve  

● Prania e inputeve zëvendësuese  

● Forca e kanalit të shpërndarjes  

● Solidariteti i punonjësve (p.sh. sindikatat)  

● Ndikimi i inputeve në përqendrimin e firmave në kosto dhe diferencimi 

raport 



RIVALITETI NË INDUSTRI 

● Për shumicën e industrive, intensiteti i rivalitetit konkurrues është 

përcaktuesi kryesor i konkurrencës së industrisë. 

 

● Rivaliteti konkurrues është matja ose intensiteti i konkurrencës midis 

kompanive në të njëjtën fushë ose industri.  

 

● Disa rivalitete konkurruese janë shpesh të shëndetshme për të gjitha 

bizneset e përfshira, pasi inkurajon inovacionin e produkteve dhe 

shërbimeve dhe dekurajon rritjet e panevojshme të çmimeve për 

klientët. Megjithatë, rivaliteti i tepruar konkurrues mund të përbëjë 

sfida për disa kompani. 

 



RIVALITETI NË INDUSTRI 

Faktorët potencial: 

● Shkalla e transparencës  

● Niveli i shpenzimeve të reklamave 

● Strategjia e fuqishme konkurruese 

● Raporti i përqendrimit të firmës  

● Konkurrenca ndërmjet kompanive online dhe offline 

 



STRATEGJITË KONKURRUESE 

● Pozicioni relativ i një firme brenda industrisë së saj përcakton nëse 

përfitueshmëria e një firme është mbi ose nën mesataren e industrisë.  

 

● Baza themelore e përfitueshmërisë mbi mesataren në terma afatgjatë 

janë avantazhet konkurruese të qëndrueshme.  

 

● Ekzistojnë dy lloje bazë të avantazheve konkurruese që një firmë 

mund të zotërojë:  

-  kosto të ulët ose  

-  diferencim.  



STRATEGJITË KONKURRUESE 

● Dy llojet bazë të avantazheve konkurruese çojnë në tre strategji te 

pergjithshme për arritjen e performancës mbi mesataren në një 

industri:  

 

 E bazuar ne kosto  

 Diferencimi dhe  

 Fokusi  

 



UDHËHEQJA E BAZUAR NE KOSTO  

Udhëheqja e kostos është një koncept i zhvilluar nga Michael Porter, i 

përdorur në strategjinë e biznesit. Ai përshkruan një mënyrë për të 

krijuar avantazhin konkurrues.  

 

● Udhëheqja e kostos, me fjalët themelore, nënkupton koston më të ulët 

të funksionimit në industri.  

● Në udhëheqjen e kostos, një firmë synon të bëhet prodhuesi me kosto 

të ulët në industrinë e saj.  

● Burimet e avantazheve të kostos janë të ndryshme dhe varen nga 

struktura e industrisë. 



FOKUSI  

● Strategjia e përgjithshme e fokusit mbështetet në zgjedhjen e një 

fushëveprimi të ngushtë konkurrues brenda një industrie.  

● Fokusuesi zgjedh një segment ose grup segmentesh në industri dhe 

përshtat strategjinë e tij për t'i shërbyer atyre duke përjashtuar të 

tjerët.  

Strategjia e fokusit i ka dy variante.  

a. Në fokusin e kostos ku një firmë kërkon një avantazh në kosto në 

segmentin e saj të synuar, 

b. Fokusi i diferencimit ku një firmë kërkon diferencimin në segmentin e 

saj të synuar. 

 



SFIDAT PËR KONKURRENCËN E BIZNESIT 

 

● Operacionet 

● Kosto logjistike  

● Krijimi i markave globale  

● Lidershipi  

● Pranimi i klientit  

● Kuptimi dhe markimi i tregut  

● Më pak përvojë e tregjeve ndërkombëtare, klientëve dhe furnizuesve 

 




