
Gjendja e e-Commerce te NVM-të Shqiptare

1
Maj 2022

GJENDJA E TREGTISË 
ELEKTRONIKE (E-COMMERCE) 
TE NDËRRMARJET MIKRO, TË VOGLA 
DHE TË MESME SHQIPTARE (NMVM)



2



TABELA E PËRMBAJTJES

Metodologjia

Hyrje

Rezultatet e Pyetësorit

Seksioni 1 – Të dhëna të përgjithshme

Seksioni 2- Tregtia elektronike në kompani

Seksioni 3 – Transformimi dixhital

Seksioni 4 – Planifikimi i tregtisë elektronike

Seksioni 5 – Marketing dixhital

Seksioni 6 – Transporti dhe Inventari

Seksioni 7 – Shërbimi i Klientit 

Komente dhe Rekomandime 

ANEKS 1 - Pyetësori



4

Studimi u përgatit me anë të Formularëve të Google (Aneksi 1). Pyetësorët online janë më kos-

to-efektiv dhe mund të arrijnë numrin maksimal të përgjigjeve në krahasim me mënyrat e tjera.

Pyetësori është organizuar sipas detajeve në vijim:

 100 kompani i’u përgjigjen pyetësorit.

  

 Pyetësori është i strukturuar me 4 pyetje të hapura dhe 46 të mbyllura, i ndarë në 7 sesione.

  

 Pyetësori u shpërnda në mënyrë elektronike nëpërmjet e-mailit dhe iu dërgua rreth 7000  

 kompanive. 

  

 Gjithashtu, pyetësori u publikua në të gjitha kanalet e komunikimit të AIDA-s.

 

 Të dhënat u mblodhën në mënyrë konfidenciale dhe përfshijnë periudhën nga data 11 Prill  

 30 Maj 2022.

Kompanitë në të gjitha format dhe madhësitë, si edhe në të gjithë sektorët, po pajisin gjithnjë e 

më tepër punonjësit e tyre me mjete dixhitale. Transformimi digjital, tregtia elektronike dhe mjetet 

digjitale sjellin shumë përfitime për kompanitë.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), në kuadër të nismës “Për Zhvillimin e Tregtisë 

Elektronike”, në bashkëpunim me Bankën Botërore, ka përgatitur pyetësorin “Gjendja e tregtisë 

elektronike (e-commerce) tek ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM)”.

Ky pyetësor është sasior dhe rezultatet e tij do të shërbejnë për të përcaktuar nevojat dhe gjendjen 

e NMVM-ve, lidhur me zhvillimin e tregtisë elektronike dhe do të na ndihmojë të përcaktojmë pri-

oritetet e ndëhyrjeve nga ana e Qeverisë dhe aktorëve të tjerë, për përmirësimin ose përforcimin e 

klimës së tregtisë elektronike në Shqipëri.

Rezultatet e këtij pyetësori do të shërbejnë gjithashtu, edhe për të përmirësuar bazën e skemave 

të nxitjes financiare. 

METODOLOGJIA

HYRJE 
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Pyetësori është organizuar me sesione si më poshtë:

1. Të dhëna të përgjithshme

2. Tregtia elektronike në kompani

3. Transformimi dixhital

4. Planifikimi i tregtisë elektronike

5. Marketingu dixhital

6. Transporti dhe inventari

7. Shërbimi i klientit

Së fundmi, AIDA, në kuadër të kësaj nisme ka publikuar edhe guidën mbi tregtinë elektronike për 

NMVM, të cilën mund ta aksesoni nëpërmjet linkut: https://aida.gov.al/e-commerce.pdf.

Duke qenë se tregtia elektronike dhe biznesi elektronik janë bërë gjithnjë e më shumë të nevojshëm 

për strategjinë e biznesit dhe njëkohësisht një katalizator për zhvillimin ekonomik, AIDA synon që 

nëpërmjet udhëzuesit “Si të nisësh një Biznes e-commerce”, sipërmarrësit në Shqipëri të njihen me 

tregtinë elektronike si pjesë e rëndësishme e strategjisë së rritjes së biznesit.

Ky udhëzues përfaqëson një dokument orientues për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, (NMVM-

të), Start-up, si edhe çdo palë të interesuar në planifikimin, dizajnin dhe zhvillimin e tregtisë elek-

tronike.

Udhëzuesi do të jetë subjekt i përditësimeve periodike për të pasqyruar drejtimet dhe tendencat 

e reja të tregut.

Pyetësorit i janë përgjigjur në total 100 biznese në harkun kohor 11 Prill – 30 Maj 2022. 

Në vijim një përmbledhje e të dhënave paraprake sipas seksioneve përkatese.

REZULTATET E PYETËSORIT
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SEKSIONI 1 – TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Përgjigjet indikojnë se bizneset që kanë plotësuar me së shumti pyetësorin, janë nga sektori i shër-

bimeve, prodhimeve dhe tregtisë. 

 

Nga ana tjetër, të dhënat indikojnë se 81% të bizneseve pjesëmarrëse operojnë në treg për mbi 3 

vite. Kjo indikon se këto biznese mund të kenë kaluar fazat fillestare të një cikli biznesi dhe mund të 

jenë duke konsideruar strategji të mundshme për t’u rritur, maturuar në tregjet përkatëse. 

 

Për më tepër, 58% e bizneseve pjesëmarrëse në pyetësor kanë të punësuar 0-9 persona, 30% kanë 

10 - 49 të punësuar, ndërsa 10% kanë 50-249 të punësuar. 

 

Nga këto ndërmarrje, 54% janë të orientuar drejt modelit të biznesit B2B, ndërsa 46% e orientuar 

drejt modelit B2C. 
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SEKSIONI 2- TREGTIA ELEKTRONIKE NË KOMPANI

Në lidhje me seksionin e dytë të pyetësorit, të përqëndruar në tregtinë elektronike në kompani, 

69.5% e pjesëmarrësve informojnë se 0-24% e shitjeve totale të tyre vijnë nga e-commerce; 12.6% 

informojnë se 25-49% e shitjeve totale i atribuohen e-commerce dhe 11.6% e ndërmarrjeve dësh-

mojne se 75-100% e shitjeve totale vijnë nga e-commerce. 

Nga ana tjetër, në lidhje me rëndesinë e e-commerce si kanal shitje në kompani, 63.2% e pjesëmar-

rësve e konsiderojnë e-commerce si të rëndësishëm ose shumë te rëndësishëm si kanal shitjesh. 

Vlen të theksohet se 14.3% e bizneseve nuk janë të sigurtë mbi rëndësinë e e-commerce, çka in-

dikon nevojën për informacion dhe trajnime më te detajuara mbi kete temë. 

 

Në të njëjtën kohë, 69.4% e ndërmarrjeve mendojnë se e-commerce si kanal shitjesh do të rritet 

më shumë globalisht se në Shqipëri. 

Së fundmi, 38.2% e bizneseve kanë në plan të hapin një kanal shitjesh e-commerce, pothuajse 35% 

e tyre shprehin dëshiren, por hezitojne prej problematikave si: mungesa e burimeve financiare, 

proçesit të ndërlikuar, dhe te mos kuptuarit e përfitemeve. Kjo ri-thekson nevojën e shpërndarjes 

së informacionit dhe njohurive të sakta mbi tregtinë elektronike. 
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SEKSIONI 3 – TRANSFORMIMI DIXHITAL

Ky seksion ka në fokus transformimin dixhital, ku 83% e ndërmarrjeve e konsiderojnë këtë të fundit 

në listën e prioriteteve të tyre, dhe 88.8% e trajtojnë si të rëndësishëm ose shumë të rëndësishëm. 

Duhet theksuar se 20% e bizneseve e konsiderojnë gjendjen aktuale të transformimit dixhital në 

kompanitë përkatëse si shumë mirë, dhe gati 60% si mesatarisht mirë.

 

Vërehet gjithashtu se pengesat kryesore organizative të transformimit dixhital janë mungesa e buri-

meve financiare, sistemi IT i kufizuar si dhe mungesa e vizionit dhe strategjisë gjithëpërfshirëse 

dixhitale. 

Por, bizneset gjithashtu mendojnë se nëpërmjet dixhitalizimit mund të ofrojnë disa vlera të shtuara 

te klientët e tyre nëpërmjet rritjes së shumëllojshmërisë së zgjedhjeve (62.6%), lehtësisë në për-

dorim (64.6%), individualizim (27.3%), por edhe ulje te kostos (46.5%). 

Së fundmi, vetëm gjysma e ndërmarrjeve i përdorin shërbimet softuer ERP, CRM ose cloud, çka in-

dikon se tregtia elektronike në formën e saj të konsoliduar është ende në hapat e parë të zhvillimit 

të saj në Shqipëri. 
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SEKSIONI 4 – PLANIFIKIMI I TREGTISË ELEKTRONIKE

Ky seksion fokusohet në planifikimin e tregtisë elektronike në biznese. Të dhënat indikojnë se 83.9% 

e tyre kanë tashmë një faqe interneti, ndërsa 74.3% e atyre që nuk kanë një faqe interneti, janë të 

gatshëm të fillojnë aktivitetin e tyre të tregtisë elektronike. 

Ndonëse 36.3% e bizneseve kanë më shumë se 5 vjet që përdorin një faqe interneti, 56.1% e tyre 

deklarojnë se faqet e internetit janë ndërtuar në 5 vitet e fundit. 

Gjithashtu, 75% e bizneseve kanë një përshkrim të plotë të biznesit dhe produkteve në faqen e 

tyre te internetit dhe 57.1% e tyre e përditësojnë rregullisht përmbajtjen e faqeve te tyre. Në nivele 

të ngjashme me frekuencën e përditësimit është edhe masa e optimizimit te motorëve të kërkimit 

SEO, specifikisht 67%, ndërsa 33% e ndërmarrjeve informojnë se nuk e perdorin këtë shërbim.

Vërejmë se 28% e ndërmarrjeve kanë një department të brendshëm të IT, ndërsa 30.1% përdorin 

sherbimet e të tjerëve. Në nivele të përaferta, pjesa e mbetur përdor një kombimin të shërbimeve 

ose të tjera. 

Gjithashtu, gati 90% e ndërmarrjeve e konsiderojnë të rëndësishme ose shumë të rëndësishme që 

punonjësit të kenë aftësi bazë dixhitale.

 

Të pyetur mbi planet per të hyrë në tregje të reja, ndërmarrjet informojnë se 62.6% po planifikojnë 

të zgjerojnë tregjet e tyre, ndërsa 16.2% e tyre janë tashmë të kënaqur me praninë në tregjet e 

huaja. Pavarësisht mundësisë së zgjerimit në tregje të reja, thuajse 85% e bizneseve e shohin 
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transformimin dixhital si një mundësi për biznesin e tyre dhe aplikimin e teknologjive të reja si 

plotësisht ose kryesisht të suksseshme në masën 63.5%.

Së fundmi, 75.5% e bizneseve pjesëmarrëse në pyetësor informojnë se kanë futur ose zhvilluar një 

produkt të ri në treg në dy vitet e fundit.

SEKSIONI 5 – MARKETING DIXHITAL

Ky seksion fokusohet në marketingun dixhital, pjesë e të cilit janë e-mail marketing, media sociale 

etj. Në lidhje me këtë të fundit, 88% e bizneseve informojnë se përdorin metoda të marketingut 

dixhital për të promovuar biznesin e tyre, por vetëm 74.5% e tyre i kanë të lidhura mediat sociale 

me faqen e tyre të tregtisë elektronike.  

Në masë edhe më të vogël, specifikisht 66% e këtyre bizneseve informojnë se i përditësojnë rreg-

ullisht kanalet e tyre të marketingut dixhital, ndonëse 74% e tyre i gjurmojnë aktivitetet e mar-

ketingut dixhital. Nga ana tjetër, bizneset informojnë se afërsisht 46% e tyre nuk kanë një strategji 

efektive reklamimi të paguar. 

Në përputhje me përgjigjet në seksionet e mëparshme, ndërmarrjet informojnë se kanalet dixhitale 

më të përdorura për të shitur, komunikuar dhe ndërtuar marrëdhënie me klientët janë rrjetet sociale 

(77%) dhe faqja e internetit të kompanisë (60%). 

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se vetëm 28% e bizneseve përdorin rrjete sociale me 

elementë të integruar të tregtisë elektronike dhe gjithashtu 28% përdorin website me elementë të 

tregtisë elektronike. 
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SEKSIONI 6 – TRANSPORTI DHE INVENTARI

Në këtë seksion bizneset informojnë mbi transportin dhe inventarin e tyre. Të dhënat sugjerojnë se 

56.6% e ndërmarrjeve i komunikojnë klientëve kohën dhe kostot e transportit të mallrave nëpërm-

jet faqes së tyre të internetit. Gjithashtu, 52% e këtyre bizneseve ofrojnë disa metoda për transpor-

tin e mallrave dhe 62% e tyre pranojnë kthime dhe lehtësojne dërgimin e mallrave të kthyera. Për 

më tepër, gati 72% e ndërmarrjeve ofrojnë tarifa dhe oferta konkurese transporti dhe në thuajse 

80% të rasteve i kuptojnë detyrimet tatimore që rrjedhin nga dergesat ndërkufitare. 

Së fundmi, ndonëse të paturit një sistem të integruar të inventarit është një element i rëndësishëm 

në suksesin e tregetisë elektronike, afërsisht 40% e bizneseve nuk e disponojnë një të tillë. 

SEKSIONI 7 – SHËRBIMI I KLIENTIT

Seksioni i fundit i këtij pyetsori fokusohet në shërbimin ndaj klientit. Në këtë aspekt, 88.8% e bizne-

seve ofrojnë të dhënat bazë të kontaktit (psh. email, telefon, skype, formular kontakti) në faqen e 

tyre të internetit, dhe thuajse 81% e tyre kanë një shërbim mbështetës ose person përgjegjës që 

merret me këtë shërbim. Një element pozitiv që vlen për t’u theksuar është se në gati 93% të raste-

ve, shërbimi i klientit i përgjigjet klientëve brenda 48 orëve. Gjithashtu, pothuajse 70% e biznesve 

e masin kënaqësinë e klientit. Së fundmi, vetëm 33.3 % e bizneseve bëjnë kërkime mbi nevojat dhe 

kënaqësinë e klienteve në menyrë të rregullt. 
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KOMENTE DHE REKOMANDIME

Të dhënat e raportuara nëpërmjet këtij pyetësori dhe implikimet e derivuara indikojnë disa ko-

mente dhe rekomandime. 

Së pari, në mbi 70% të bizneseve, vetëm 0-24% e shitjeve totale vijnë nëpërmjet e-commerce, çka 

indikon se kjo formë e tregtisë është ende në faze fillestare në Shqipëri. Vlen për tu theksuar se po-

thuajse 15% e bizneseve nuk janë të sigurtë mbi rëndësinë e e-commerce, dhe 42% e tyre shprehin 

dëshirën, por hezitojnë për shkak të mungesës së burimeve financiare, proçesit të ndërlikuar dhe të 

mos kuptuarit të përfitimeve. Këto të dhëna nxjerrin në pah nevojën për shpërndarje informacioni 

nga burime të besueshme, si dhe mundësinë e organizimit të një sërë eventesh informuese, këshil-

luese dhe trajnuese mbi këtë temë. 

Nga ana tjetër, bizneset e shohin transformimin dixhital si një mundësi për të reklamuar lehtësisht 

gamën e produkteve dhe shërbimeve të tyre, për ti ofruar klientit një eksperiencë të personalizuar, 

si dhe një oportunitet për të ulur kostot e tyre. Për implementimin e transformimit dixhital dhe 

e-commerce në formën e tyre të konsoliduar, bizneset vlerësojnë mungesën e burimeve financiare, 

sistemin e kufizuar IT, dhe mungesën e vizionit dhe strategjisë gjithëpërfshirëse dixhitale si penge-

sat kryersore. 

Aktualisht, pjesa më e madhe e bizneseve përdorin në masë marketingun dixhital si formën krye-

sore të mbajtjes së marrëdhënieve me klientët dhe zgjerimit të tyre. Ndër format e marketingut 

dixhital spikasin mediat sociale, të cilat janë dhe platformat më të përditësuara nga bizneset. Meg-

jithatë, vlen të theksohet se vetëm 26.8% e bizneseve i kanë integruar platformat e tyre në mediat 

sociale me elementë të tregtisë elektronike. 

Së fundmi, bizneset e kuptojnë në nivele më të ulëta rëndësinë e të paturit një sistem të integruar 

të inventarit si dhe përfitimet e të ofruarit të shërbimit ndaj klientit nëpërmjet e-commerce. 
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ANEKS 1 - PYETËSORI
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