
Standardizimi dhe Bizneset e Vogla, SME-të 

Themi bizneset e vogla, dhe pranojmë faktin se më shumë se 90% e të gjitha bizneseve, në 

një vështrim global, janë biznese të vogla. Përsa i përket komunikimit mbi përfshirjen dhe 

pjesëmarrjen e bizneseve të vogla në aktivitetet e standardizimit, mendojmë se kemi shumë 

për të thënë, sepse standardet janë një element kyç i strategjisë së biznesit të tyre.    

Është e njohur gjerësisht se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme luajnë një rol kyç në rritjen 

ekonomike të suksesshme, si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim.  

  

Kush janë përfitimet e SME-ve nga përdorimi i standardeve?  

Për të bërë të qartë vlerën e standardizimit për SME-të, dhe edhe më shumë vlerën e 

standardeve europiane e ndërkombëtare, është e rëndësishme të përshkruajmë më parë 

përfitimet nga pjesëmarrja në proçeset dhe aktivitetet e standardizimit.  

Këto përfitime janë shpjeguar qartë në një numër botimesh të DPS-s, të cilat në më të 

shumtën e rasteve janë materiale të prodhuara nga organizata europiane e ndërkombëtare të 

standardizimit (CEN & CENELEC, ISO) dhe anëtarët e tyre, dhe që demonstrojnë përfitimet 

që ka biznesi nga përdorimi i standardeve në sektorë e fusha të ndryshme të ekonomisë.  

Përfitimet nga standardet janë për të gjitha kompanitë, pavarësisht nga madhësia dhe 

specifika e biznesit të tyre. Një përparësi e veçantë p.sh. për SME-të është transferimi i 

njohurive teknike dhe ndjekja e praktikave më të mira - kompanitë më të vogla përfitojnë nga 

investimet e bëra nga ato më të mëdha.  

Por, ka shumë më tepër se kaq. Le të marrim si shembuj 4 sektorë të ekonomisë:  

 

1. Industria e teknologjisë së informacionit (IT)  

 

Sot numëron me mijëra kompani të vogla që operojnë në treg. Kështu, SME-të mund të 

përdorin sistemet kompjuterike më bashkohore që punojnë së bashku. Për më tepër, 

transparenca dhe gjithpërfshirja në proçeset e standardizimit për fushën e IT-së, ka hapur 

dyert për shumë e shumë SME, të cilat, duke aplikuar standardet europiane e ndërkombëtare, 

të bëhen furnizuesit për kompanitë e mëdha shumëkombëshe, ose për të zotëruar pjesë të 

tregut, si p.sh. ruajtjen e dokumenteve elektronike, shpërndarjen online dhe konsumit të 

burimeve të multimedias, kartat smart, identifikimin në mbarë botën të veprave muzikore apo 

aplikacionet e ardhshme digjitale në mjedisin e shtëpisë dhe të biznesit. Dhe, pa standardet 

europiane e ndërkombëtare, interneti në mbarë botën dhe sistemet ndërkombëtare të 

komunikimit nuk do të mund të kishin arritur këtu ku janë sot.  

 

2. Sektori i ndërtimit  

 

Sektori i ndërtimit është një tjetër sektor i madh, ku janë të përfshira një mori SME-sh, të 

cilat shpesh janë nga vende të ndryshme. Për shembull, në një projekt, ku një fabrikë 

ndërtohet në Kili, nga një kompani franceze, me projekte të realizuara nga inxhinierë 

suedezë, disa qindra standarde europiane e ndërkombëtare zbatohen aty në lidhje me 



sigurinë,metodat e provave të materialeve, përputhshmërinë ndërmjet produkteve, projektet 

teknike për instruksionet, materialet izoluese termike ose karakteristikat e energjisë, etj.  

Pra, nëse një kompani sipërmarrëse e biznesit të vogël (SME) zbaton standardet ekzistuese, 

europiane apo ndërkombëtare qofshin ato, nuk ka nevojë të ri-shpiki “rrotën”! 

Ky është transferimi i teknologjisë nga një kompani tek një tjetër, nga një shtet tek një tjetër 

pa as më të voglën pengesë. Kjo është të kalosh në një rrugë të shtruar tashmë nga të tjerë dhe 

të kalkulosh përfitimet nga përdorimi i këtyre standardeve. 

 

3. Në sektorët e shërbimit 

 

Kontribuesit kryesorë janë SME-të. Shumë nënvlerësojnë përfitimet që sigurojnë standardet 

për shërbimet që lidhen me aspektin e sigurisë, të shëndetit, fitnesit, informacionit dhe 

aspekte të tjera që kontribuojnë në cilësinë e shërbimit të ofruar, kënaqjes dhe besimit të 

konsumatorit. Është mëse e vërtetë se standardet e shërbimeve janë një fenomen relativisht i 

kohëve të fundit dhe në treg nuk ka shumë përvojë në përdorimin e tyre. Sfida qëndron në 

ndihmën për ofruesit e shërbimeve dhe palët e interesuara, që të kuptojnë përfitimet reciproke 

nga standardizimi dhe për të siguruar një mënyrë fleksibël dhe të besueshme në ofrimin e 

shërbimeve të bazuara në standarde. SME-të përfitojnë nga standardet europiane e 

ndërkombëtare për fusha që variojnë nga planifikimi financiar, trajtimit të ankesave, 

menaxhimit dhe të sigurisë së numrave personal të identifikimit, veshjet për zhytjet nënujore 

dhe shërbimeve të ujit e plot fusha të tjera.  

 

4. Sektori i ushqimeve  
I përket kryesisht fushës së detyrueshme dhe rregullohet kryesisht nga ligjet dhe rregullat e 

çdo vendi. Megjithatë, të gjitha palët në zinxhirin e ushqimit mund të nxjerrin përfitime nga 

zbatimi i standardeve vullnetare europiane e ndërkombëtare që kanë të bëjnë me zinxhirin e 

furnizimit me ushqim të sigurtë, pavarësisht nga madhësia apo aktiviteti i operacionit ose i 

produktit të përfshirë. Përdorimi i standardeve do të thjeshtojë marrëdhëniet e furnizimit 

ndërmjet prodhuesve të ushqimit, prodhuesit primar të ushqimit, operatorëve dhe 

nënkontraktorëve të transportit dhe magazinimit, ndërmjet të gjitha mënyrave për shitjen me 

pakicë dhe tregut të shërbimit të ushqimit - si  dhe kompanive të tilla si prodhuesit e 

pajisjeve, të materialeve të paketimit, të pastrimit, të aditivëve dhe përbërësve ushqimorë. 

Furnizuesit do ta kenë më të lehtë të përdorin standarde të harmonizuara, të cilat kufizojnë 

dhe racionalizojnë numrin dhe llojin e vlerësimit të konformitetit të kërkuara nga klientët e 

tyre.  

 

Aspekte të tjera të rëndësishme mbi përfitimet e SME-ve nga përdorimi i standardeve kanë të 

bëjnë me: 

  Vlerësimin e konformitetit, i cili është një aspekt me rëndësi për SME-të sepse 

konsumatorët e ndërgjegjësuar kërkojnë të blejnë vetëm nga furnizuesit apo 

prodhuesit që ofrojnë mallra e shërbime që përputhen me standardet përkatëse 

europiane e ndërkombëtare në sektorë të veçantë. Për prodhuesit dhe ofruesit e 

shërbimeve, të cilët i kanë produktet dhe shërbimet e tyre të vlerësuara dhe të 

çertifikuara nga palë të treta dhe në përputhje me standardet europiane e 

ndërkombëtare, konkurenca me furnizuesit që nuk kanë përdorur standardet si 

referencë në produktet apo shërbimet e tyre është më e lehtë dhe zotërimi i tregut 

është më i mundshëm.  

Në rastin kur kemi të bëjmë me sigurinë e shëndetit publik, apo sigurinë e mjedisit, 

vlerësimi i konformitetit është i detyrueshëm nga ligjet dhe rregulloret e qeverisë. Pa 

vlerësimin dhe miratimin zyrtar të përputhshmërisë së produktit apo shërbimit të 



ofruar me ligjet dhe rregulloret në fuqi, mallrat mund të pengohen të dalin në treg dhe 

furnizuesit skualifikohen në lidhjen e kontratave të prokurimit qeveritar.  

 

 

Gjithashtu, mund të përmendim përfitimet e SME-ve nga përdorimi i standardeve në:  

 

 Reduktimin e kostove të transaksioneve, njohjet reciproke dhe lehtësimin deri në 

eliminimin e pengesave në tregti dhe veçanërisht në atë ndërkombëtare. Më 

konkretisht:  

 

- përfitimet që lidhen me përdorimin e standardeve në dhënien e informacionit për 

konsumatorët;  

- mbrojtjen e mjedisit dhe analizat laboratorike/çertifikimet lidhur me konformitetin e 

mallrave dhe shërbimeve të ofruara;  

- rritjen e konkurencës brenda dhe jashtë vendit;  

- rritjen e eksporteve.  

 

I njëjti produkt apo shërbim i ofruar, i prodhuar sipas standardeve europiane e 

ndërkombëtare në fuqi, siguron të njejtën përputhshmëri teknike pavarësisht se nga 

kush vend është prodhuar apo ofruar dhe jep tek konsumatori të njejtat të dhëna dhe 

informacion rreth produktit apo shërbimit.  
Kështu mund të përmendim standardin ndërkombëtar ISO 9001 – menaxhimi i sistemeve të 

cilësisë – i hartuar dhe miratuar me kontributin e të gjithë antarëve të ISO-s. SME-të, në të 

gjitha vendet e botës, që duan të demonstrojnë se ofrojnë shërbime me cilësi, nuk kanë arësye 

të harxhojnë kohë dhe mjete financiare për të patur një standard për cilësinë. 

 

Ato gëzojnë të gjitha të drejtat të marrin pjesë në punën në nivel kombëtar, rajonal e 

ndërkombëtar, nëpërmjet organeve kombëtare të standardizimit në vendin e tyre, për hartimin 

dhe miratimin e standardeve nëse ata e dëshirojnë këtë dhe të përdorin standardin e ISO.  

Po kështu mund të përmendim standardin ISO 22000 - për zinxhirin e furnizimit me ushqime 

të sigurta – i njejti standard për të gjitha vendet në botë, ose ISO 14000 për menaxhimin 

mjedisor, e shumë e shumë standarde të tjera për të gjitha fushat. 

  

Një nga parimet e standardizimit është që të gjitha organet kombëtare të standardeve - antarë 

të ISO-s – të tërheqin të gjitha palët e interesuara, kryesisht SME-të, të japin kontributin e 

tyre dhe që ky i fundit të merret në konsideratë gjatë të gjitha fazave të hartimit deri në 

miratimin përfundimtar të çdo standardi.  

 

Disa SME besojnë se standardet mund të jenë pengesë për risi në teknologji, por është 

krejtësisht e kundërta. Në fakt risitë dhe inovacionet mund të përshpejtohen në mënyrë të 

konsiderueshme dhe të jenë më pak të kushtueshme përmes standardeve, sepse standardet: 

 

 

- Hartohen dhe miratohen me kontributin e ekspertëve dhe novatorëve të fushës me 

konsensusin e të gjitha vendeve antare si për standardet europiane ashtu edhe ato 

ndërkombëtare. Me të drejtë themi se standardizimi me efektin e tij komunikues përfaqëson 

një formë racionale për menaxhimin e njohurive dhe, në këtë mënyrë, arrin të 

përshpejtojë risitë - dhe madje edhe të jetë frymëzues.  
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