KUSH JEMI
BICC, Qendra Ballkanike për Certifikimin e Inovacionit, është një Organizëm Certifikues, i krijuar nga
bashkëpunimi midis Italisë dhe Shqipërisë dhe, posaçërisht ndërmjet BLG Balcan, Qendrës Kërkimore dhe
Studimore të Liqeneve dhe Q-Aid.
BLG Balcan, është një organizatë e themeluar në vitin 1997 me qëllim të ofrimit të ndihmës për ato kompani
italiane, të cilat po hyjnë në procesin e ndërkombëtarizimit dhe që synojnë të marrin investime në kompani
të huaja.
Pika e takimit me Qendrën e Kërkimeve dhe Studimeve të Liqeneve qëndron pikërisht në mundësinë e
ofruar nga BLG për të mbështetur edhe kompanitë italiane apo kompanitë e kontrolluara në BE që zhvillojnë
investime në fushën e prodhimit në inovacione dhe kërkime në kompani jashtë Bashkimit Evropian.
Bashkëpunimi në kuadër të sindikatës me partnerin tjetër Q-Aid qëndron në nevojën për të vërtetuar në
mënyrë efektive dhe institucionale procesin e trajnimit, certifikimit dhe kontrollit të të gjitha subjekteve
private (profesionistë, kompani konsulente dhe shoqata tregtare) që kryejnë aktivitete promovuese.
CRSLaghi - Qendra Kërkimore dhe Studimore e Liqeneve, në fakt, është një organizëm i krijuar në 2017, si një
degë e Shkollës së Lartë Carolina Albasio të Castellanza, regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Kërkimeve të
MIUR dhe certifikuar nga Unioncamere si Qendër e Transferimit të Teknologjisë 4.0.
Aktivitetet kryesore të CRSLaghit janë të përqendruara në dy makro-zona, të cilat kanë të bëjnë me projektet
e Kërkimit dhe Zhvillimit nga njëra anë, dhe me Masterat e promovuar nga Shkolla e Biznesit nga ana tjetër.
Përmes degës së saj, CRSLaghi synon të promovojë iniciativa sipërmarrëse me një përmbajtje të lartë të
inovacionit për të shfrytëzuar rezultatet e kërkimit shkencor, gjithashtu me qëllim të zgjerimit të potencialit
të sistemit kërkimor universitar dhe zhvillimit të mundësive të reja të trajnimit.
Së fundi, Q-AID është një Organizëm Certifikimi i pavarur, i krijuar në vitin 2009 me qëllim që t'u ofrojë
kompanive shërbime certifikimi për sistemet e menaxhimit, certifikimin e produkteve dhe certifikimin e
aftësive. Falë një organizimi të brendshëm me profil të lartë teknik dhe një rrjeti auditorësh me përvojë dhe
të kualifikuar, Q-AID ofron shërbime transparente dhe të besueshme në përputhje me etikën profesionale.
Qëllimi i Q-Aid është të mbështesë kompanitë në proceset e fitimit të aftësive të nevojshme për t'iu
përgjigjur nevojave të klientëve duke kontrolluar proceset e tyre dhe duke përmirësuar performancën e
tyre.
Q-AID vepron në përputhje me standardet evropiane për Organizmat e Certifikimit dhe me Udhëzimet
Ndërkombëtare të IAF. Është një organizëm i akredituar sipas standardit ISO 17021: 2015 për certifikimin e
sistemeve të menaxhimit, sipas standardit ISO 17024: 2012 për certifikimin e personave dhe sipas standardit
17065: 2012 për certifikimin e produkteve, proceseve dhe shërbimeve.

PROJEKTI
NDËRKOMBËTARIZIMI
Tërheqja e investitorëve ndërkombëtarë është një kërkesë thelbësore për një komb që dëshiron të
forcojë ekonominë e tij dhe të rrisë Produktin e Brendshëm Bruto.
Shqipëria paraqet elemente të rëndësishme që janë tërheqëse për investitorë të huaj potencialë të
tillë si:
-

pozicioni strategjik interesant (është baza për të hyrë në Ballkan nga Evropa);
mundësi investimi në sektorë që, në vende të tjera të botës, janë të ngopur (turizmi,
energjia, transporti, infrastruktura, telekomunikacioni, ndërtimi, bujqësia);
infrastruktura në zhvillim të shpejtë dhe të vazhdueshëm (me theks të veçantë në rrugët e
transportit);
kosto konkurruese e punës;
sistem konkurrues i taksave;
burokraci e shkathët dhe e shpejtë për hapjen e një biznesi

KRITIKA TË MUNDSHME
Kompanitë, për të zhvendosur biznesin e tyre dhe për të investuar në Shqipëri, duhet të
mbështeten në konsulentë (profesionistë, kompani konsulence dhe shoqata tregtare) që njohin
sistemin ekonomik, ligjor, fiskal, politik dhe social të Shqipërisë dhe që mbështesin investitorët.
Shqipëria, për të garantuar sigurinë e investitorëve, duhet të shmangë që ata të ndihmohen nga
subjekte të pakualifikuare dhe jo serioze.

EKSPERTIT TË AUTORIZUAR PËR
NDËRKOMBËTARIZIMIN E KOMPANIVE
“EIK”
Për të kapërcyer pikat kritike të vërejtura, është e nevojshme të futet në Shqipëri figura e Ekspertit
të Autorizuar për Ndërkombëtarizimin e Kompanive - "EIK", i vetmi subjekt i autorizuar kombëtar
për të ndihmuar dhe këshilluar investitorët ndërkombëtarë që duan të zhvendosin biznesin e tyre
në Shqipëri dhe të investojnë në këtë vend.

OBJEKTIVI
Krijimi i një regjistri të vetëm, në nivel kombëtar, të profesionistëve, kompanive të konsulencës
dhe shoqatave që kanë marrë titullin e EIK dhe që për këtë arsye janë subjektet e vetme të
autorizuara për të kryer aktivitetet e promovimit të ndërkombëtarizimit në Shqipëri.

COMPANY RATING
PROJEKTI ACR
Projekti “Albanian Company Rating” (Vlerësimi i Kompanive Shqiptare) ka për qëllim të certifikojë
profesionistët dhe kompanitë që promovojnë ndërkombëtarizimin në Shqipëri, përmes krijimit të
një sistemi trajnimi, certifikimi dhe kontrolli të detyrueshëm për të gjithë subjektet private
(profesionistë, kompani konsulence dhe shoqata tregtare) që kryejnë aktivitete promovuese.

PROCESI I CERTIFIKIMIT NGA BICC
•
•
•

trajnim i detyrueshëm, me provim përfundimtar, të nevojshëm për lëshimin e licencës së EIKsë (i quajtur "certifikimi i aftësive")
përditësim i përhershëm i detyrueshëm, me një verifikim në përfundim të tij, i nevojshëm për
mbajtjen e licencës së EIK-së
Subjektet në zotërim të licencës së EIK-së do të jenë vetëm subjekte të autorizuara në nivel
kombëtar për të kryer aktivitete asistence dhe konsulence për investitorët ndërkombëtarë që
dëshirojnë të zhvendosin biznesin e tyre në Shqipëri dhe të investojnë në këtë vend

REGJISTRI ELEKTRONIK I EIK-VE
BICC do të krijojë dhe do të mbajë të përditësuar një regjistër elektronik kombëtar të
profesionistëve, kompanive të konsulencës dhe shoqatave tregtare që kanë marrë dhe mbajnë të
përditësuar titullin e EIK-së, duke e botuar atë në platformën e BICC.

ACR- VLERËSIMI I INVESTITORËVE DHE I
KOMPANIVE
Figura e EIK-së, përveç ndihmës ndaj investitorëve, do të jetë e autorizuar të vlerësojë (bazuar në
parimet e ligjshmërisë, transparencës dhe përgjegjësisë sociale) kompanitë që duan të zhvendosin
biznesin e tyre në Shqipëri dhe të investojnë në këtë vend ose që tashmë operojnë në Shqipëri, duke
u dhënë atyre një vlerësim të cilësisë të quajtur Vlerësimi i Kompanive Shqiptare – ACR.
Aspektet ligjore, ekonomike, financiare dhe operative të çdo investitori do të vlerësohen, me qëllim
që t'i atribuohet një "pikësim" i ndryshueshëm bazuar në përmbushjen nga ane e investitorëve të
kritereve qoftë në lidhje me rregulloret ligjore (të detyrueshme) ashtu edhe jashtë këtyre rregulloreve
(vullnetare).
BICC do të publikojë, në një arkiv elektronik në platformën e saj, listën e kompanive që kanë marrë
vlerësimin dhe rezultatin përkatës.

AVANTAZHET
AVANTAZHET QË RRJEDHIN NGA KRIJIMI I
FIGURËS SË EIK-SË DHE FUTJA E VLERËSIMIT TË
CILËSISË
Përparësitë e krijimit të figurës së EIK-së dhe futja e një vlerësimi të cilësisë janë të shumëfishta:
•
•
•

•
•
•
•

përmirësimi i imazhit të vendit në nivel ndërkombëtar, për të garantuar seriozitetin e
operatorëve dhe investitorëve;
eliminimi i konsulentëve që konsiderohen të rrezikshëm për investitorët, si garanci e këtyre
të fundit;
garantohet një nivel i lartë i cilësisë së operatorëve të specializuar në konsulencën në
fushën e ndërkombëtarizimit, falë procesit të certifikimit dhe trajnimit të vazhdueshëm nga
BICC;
krijimi i një numri të kufizuar të licencave dhe autorizimeve për të kryer veprimtarinë e EIKsë, duke rezultuar në një kontroll më të madh nga shteti;
krijimi e një arkivi elektronik të investitorëve të shoqëruar me një vlerësim të cilësisë;
përmirësimi i shkallës së shkëmbimit të informacionit si për investitorët e huaj ashtu edhe
për homologët shqiptarë;
aplikimi i një kostoje për secilin konsulent që vepron në sektorin e ndërkombëtarizimit, që
do të ndahet me shtetin.

AKSES NË FONDIN E GARANCISË PËR INVESTITORËT
Një avantazh i mëtejshëm që rrjedh nga futja e sistemit të vlerësimit buron nga fakti se kompanitë
që zotërojnë vlerësimin e cilësisë, nëse besojnë se janë mashtruar, do të kenë të drejtën të hyjnë
në Fondin e Garancisë për Investitorët, i cili do t'i mbrojë ata duke i ndihmuar ekonomikisht
(gjithashtu duke tërhequr plotësisht kompaninë që investitori ka ngritur), si dhe duke garantuar
shtetin për borxhet tatimore dhe rimbursimet për punëtorët.
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