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Rreth projektit “Aftësi për Punë” 

“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i cili 

zbatohet në Shqipëri nga organizata Swisscontact.   

 

S4J adreson sfidat kryesore në  Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) në Shqipëri duke investuar për 

sigurimin e ndryshimeve sistematike, zhvillimin e kompetencave dhe fuqizimin e aktorëve. 

S4J mbështet ofruesit partnerë të AFP-së në drejtim të: krijimit të lidhjeve të ngushta me kompanitë e 

sektorit privat dhe partnerë të tjerë,  diversifikimit dhe përmirësimit të ofertës mësimore,  aplikimit 

të metodave novatore të mësimdhënies dhe standardeve të cilësisë,  realizimit të praktikave mësimore 

në mjediset e biznesit dhe zhvillimit e fuqizimit të institucionit. 

 

 

Shënim: Opinionet, gjetjet dhe rekomandimet e shprehura janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë 

domosdoshmërisht ato të Swisscontact apo të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. 

 

 

 

 

 

 

http://skillsforjobs.al/al/
https://www.eda.admin.ch/sdc
http://www.swisscontact.org/


      

                                                                 
 

 

 3 
 

 

1. Hyrje .................................................................................................................................4 
1.1 Nisma për dialog të strukturar me biznesin ............................................................................. 4 
1.2 Sfondi i përgjithshëm ekonomik ............................................................................................. 5 

1.2.1 Tregues demografikë e socialë ................................................................................................... 5 
1.2.2 Tregues ekonomikë .................................................................................................................... 5 
1.2.3 Tregu i punës .............................................................................................................................. 6 
1.2.4 Kërkesa e punës .......................................................................................................................... 8 

1.3 Tryezat dhe industritë e konsultuara në Shkodër .................................................................. 10 
2. Nevojat për aftësi në rajon në bazë industrie ..................................................................... 13 

2.1 Industria e Teknologjisë dhe Informacionit ........................................................................... 13 
2.1.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë ....................................................................................... 13 
2.1.1 Potenciali zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm ................................ 13 
2.1.2 Nevojat për aftësi ..................................................................................................................... 14 
2.1.3 Adresimi aktual i nevojave për aftësi ....................................................................................... 15 
2.1.4 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm ..................................................................... 15 

2.2 Industria e Shërbimeve financiare dhe sigurimet ................................................................... 16 
2.2.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë ....................................................................................... 16 
2.2.2 Potenciali zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm ................................ 17 
2.2.3 Nevojat për aftësi ..................................................................................................................... 17 
2.2.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi ....................................................................................... 18 
2.2.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm ..................................................................... 19 

2.3 Industria e bujtinave në zonën e Malësisë së Madhe ............................................................. 20 
2.3.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë ....................................................................................... 20 
2.3.2 Potenciali i zhvillimit të sektorit në planin afatshkurtër dhe afatmesëm ................................ 20 
2.3.3 Nevojat për aftësi ..................................................................................................................... 21 
2.3.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi ....................................................................................... 22 
2.3.5 Implikimi për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm ........................................................................ 22 

3. Tryezat e dialogut si mundësuese të identifikimit të nevojave ............................................ 23 
4. Përfundim dhe rekomandime ........................................................................................... 24 
5. Referenca ........................................................................................................................ 26 
 
 

 

 

 

 



      

                                                                 
 

 

 4 
 

1. Hyrje 

1.1 Nisma për dialog të strukturar me biznesin 
Platforma e dialogut për zhvillimin e aftësive është një nismë pilot e projektit Aftësi për Punë (S4J), për të 

mbështetur ofruesit e arsimit dhe formimit (profesional dhe universitar) në krijimin e tryezave vendore të 

dialogut, të cilat bashkojnë ofruesit me sektorin privat dhe me palë të tjera të interesuara.  

Objektivat e platformës së dialogut janë: 

• Të rritet ndërgjegjësimi dhe shkëmbimi i informacionit në nivel qarku midis ofruesve të arsimit 

dhe formimit, dhe kompanive; 

• Të lehtësohet koordinimi dhe partneriteti midis ofruesve dhe punëdhënësve me qëllim 

zvogëlimin e hendekut midis arsimit dhe formimit, dhe botës së punës; 

• Të promovohet zhvillimi i aftësive të kërkuara nga tregu i punës përmes një procesi të vlerësimit 

të nevojave me pjesëmarrje dhe gjithëpërfshirës;  

• Të lehtësohet një përfshirje më e madhe dhe në rritje e kompanive si në identifikimin e aftësive 

ashtu edhe në ofrimin e aftësive të reja. 

 

Tryezat vendore të dialogut për zhvillimin e aftësive përfaqësojnë epiqendrën e platformave në nivel 

rajonal. Tryezat janë parashikuar të organizohen çdo vit në muajin tetor në formatin e një workshop-i. Në 

qendër të këtyre workshop-eve janë ofruesit e një qarku dhe kompanitë më të rëndësishme që operojnë 

në atë territor.  

Në çdo qark organizohen 4 deri në 5 workshop-e në vit duke i grupuar kompanitë sipas industrive (ose 

grupe industrish) të ndryshme. Një industri (nën-grup ose grup industrish) konsultohet çdo 2 deri 3 vjet 

nga ofruesit në një qark. 

Figure 1 Pjesëmarrësit në tryezat e dialogut 

 

Rezultatet e pritshme të tryezave përfshijnë: 

• Vlerësim i relevancës aktuale të ofertës rajonale/orientimit sipas kërkesave të tregut të punës; 

• Identifikimi i hendekut të aftësive në profile profesioni dhe sasi (aftësitë që mungojnë) sipas 

industrive të caktuara; 

Aktorë

•Ofruesit (publik dhe jo-publik: shkolla profesionale; fakultete/kolegje universitare; qendra formimi profesionale)

•Punëdhënësit (në vitet e para fokusi tek kompanitë private dhe shoqëritë aksionere);

Palë të interesuara

•Agjencia Kombëtare e AFP dhe Kualifikimeve (AKAFPK);

•Zyra Rajonale e Punësimit - AKPA;

•Drejtoria Rajonale e Arsimit;

•Shoqatat e Industrive (kombëtare, kur ka) - Dhomat e Tregtisë (vendore, kur ka);

•Agjenci Rajonale për Zhvillim (nëse ka) - Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në bashki;
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• Vlerësimi i gatishmërisë së kompanive në rajon për t’u angazhuar në ofrimin e ofertës. 

Tryezat vendore të dialogut janë organizuar në rajonin e Beratit, Vlorës, Lezhës dhe Shkodrës. 

1.2 Sfondi i përgjithshëm ekonomik 

1.2.1 Tregues demografikë e socialë 

Qarku Shkodër, kishte 7.2% të popullsisë së përgjithshme të Shqipërisë në 2017. Kjo popullsi është e 

shpërndarë në 5 bashki nga 61 gjithsej. Shkodra ka raportin gjinor më të ulët të popullsisë, 97.8 meshkuj 

për 100 femra. Mosha mesatare e vdekjeve ishte 75.2 vjeç.  

Për vitin 2017, rajoni përjetoi një rënie të popullatës nga migrimi i brendshëm neto në shumën - 1.288 

persona. 

Numri i nxënësve që ndoqën arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm përfaqëson 7.1 % të atyre në shkallë vendi.  

Qarku me rritjen më të ulët të numrit të mjeteve për pasagjerë është Shkodra me 7 mjete për 1000 

banorë. Vlera e të aksidentuar për 10 mijë banorë është më e ulëta në qarkun Shkodër, 3 të aksidentuar 

për 10 mijë banorë. Transporti hekurudhor është përqendruar në qarkun Durrës, Elbasan, Shkodër, 

Tiranë, Vlorë. 

Për sa i përket lejeve të miratuara për ndërtesa për banim, referuar harkut kohor 2013-2017, qarqet me 

numrin më të lartë të lejeve të ndërtimit të miratuara janë qarku i Tiranës me 29.9 %, i Shkodrës me 12.3 

% dhe i Vlorës me 11.1 %. 

1.2.2 Tregues ekonomikë 

Në terma vjetorë, rritja e punësimit sipas sektorëve kryesorë të ekonomisë është: 7.1% në sektorin e 

industrisë, 3.4% në sektorin e shërbimeve dhe 1.2% në sektorin e bujqësisë. 

Numri i të punësuarve në rajonin Shkodër me 6.8% ndaj atyre të punësuar gjithsej në Shqipëri ishte me 

një përqindje më të ulët, ndërsa shkalla e papunësisë ishte 9 %, duke qëndruar në norma mesatare në 

rang vendi. 

Të ardhurat mesatare mujore bruto (paga mesatare mujore bruto në sektorin shtetëror) ishin 55.690 

lekë, ndërkohë që shpenzimet mesatare mujore për konsum referuar Anketës së Buxhetit të Familjeve 

2016 ishin 75.530 lekë për NjEF (Njësi Ekonomike Familjare). 

Shkodra zuri 5.4% në strukturën e PBB-së në Shqipëri për vitin 2016, duke dhënë një kontribut në terma 

reale ndaj vitit 2015 prej 0.21%, ndërkohë që PBB-ja për frymë ishte më e ulët se ajo mesatare në nivel 

vendi prej 384 mijë Lekë.  

Numri i ndërmarrjeve në këtë rajon arriti në 11.603 dhe përbën 7.1% të të gjitha ndërmarrjeve në rang 

vendi. 
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1.2.3 Tregu i punës 

Numri i nxënësve të arsimit parauniversitar ka një ulje të vazhdueshme në vlerë absolute. Kjo i dedikohet 

kryesisht uljes së lindshmërisë, por edhe migracionit.  

Në vitin 2017, nxënësit e diplomuar në arsimin e mesëm publik, që i përkasin gjimnazeve, është 84.6 %, 

ndërsa 15.4 % e tyre janë diplomuar në arsimin profesional.  

Pjesa e popullatës jo aktive, pra jashtë tregut të punës në Shqipëri është 36% (World Bank, 2017), ndërsa 

në 2016, rreth 1 në 3 punë në sektorin privat jo-bujqësor ishte informale, pra në të zezë (INSTAT 2016)1. 

Gjatë vitit 2017 përqindja që zënë femrat ndaj punëkërkuesve të papunë të regjistruar gjithsej në çdo 

qark është më e ulët në qarkun e Shkodrës (mesatarisht 49.4 %) dhe më e lartë në qarkun e Fierit 

(mesatarisht 55.8 %). 

Bizneset ku punësohen më shumë të rinjtë janë: Call center, Industria përpunuese dhe Shërbime. Kjo 

vihet re edhe nga tabela në vijim, ku qarqet Shkodër, Tiranë dhe Durrës, ku janë të zhvilluara këto degë, 

kanë nivelin me të lartë të punësueshmërisë për këtë grupmoshë. 

Grafiku 1: Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas gjinisë dhe moshës 

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Siç vihet re nga grafiku, trendet në rënie tregojnë për ulje në përgjithësi të punëkërkuesve të rregjistruar, 

por meshkujt kanë pësuar rënien më të fortë. Papunësia e të rinjve të moshës 15 – 24 gjithashtu ka 

pësuar rënie por përsëri këto shifra duhet të merren me kujdes pasi me kalimin e viteve ka tkurrje të 

kohorteve si pasojë e rënies së lindshmërisë; një shkak tjetër që ka ndikuar në zvogëlimin e 

punëkërkuesve të rregjistruar është migracioni i cili është një fenomen që prek kryesisht të rinjtë. 

Gjithashtu një e treta e ekonomisë së vendit është informale dhe në këtë shifër nuk përfshihen 

punëkërkuesit e paregjestruar. Të rinjtë e moshës 15-24 vjeç, gjatë vitit 2017, përbëjnë 10.3 % të 

punëkërkuesve të papunë të regjistruar gjithsej në rang kombëtar. Në qarkun e Shkodrës, përqindja e të 

 
1 Në 2015, kjo vlerë ishte 34.1%; në 2016, 31.9%. 
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rinjve ndaj numrit të punëkërkuesve të papunë të regjistruar gjithsej ka një tendencë në rritje, nga 9.5 % 

në vitin 2016 në 12.9 % në vitin 2017. 

Punëkërkuesit me arsim të mesëm profesional dhe të lartë përbëjnë kategoritë me përqindjen më të ulët 

në grupin e punëkërkuesve të regjistruar në vitin 2017. Rënia më e theksuar vihet re për të papunët e 

rregjistruar me arsim të mesëm të përgjithshëm, që nga vitin 2014. Ndërsa ato me arsim profesional kanë 

pësuar rënie graduale.  

Rritjen më të lartë të të arsimuarve në arsimin publik në 2016-2017, krahasuar me vitin 2013-2014, e 

kanë qarqet Durrës, Fier, Shkodër dhe Tiranë. Por Shkodra gjthashtu renditet midis qarqeve (Vlorës, Fierit 

dhe Tiranës) të cilët kanë përqindje më të lartë të arsimit të mesëm privat. Ndër shpenzimet për arsim, 

NjEF të cilat dedikojnë kuotën më të lartë të buxhetit për këtë zë, 9.1 % janë ato të qarkut të Kukësit, 

ndërsa peshën më të ulët e ka qarku i Shkodrës, 1.1%. 

Grafiku 2: Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas nivelit të arsimit 

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Grafiku 3: Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas nivelit të arsimit në vitin 2018 

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Buletini Statistikor 2018 
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Grafiku 4: Të regjistruar në arsimin profesional publik, 2012-13 dhe 2016-17 

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Buletini Statistikor 2018 

 

Rritja më e madhe e të diplomuarve të arsimit profesional në vitin shkollor 2017 i takon qarqeve Shkodër 

me 7.1 pikë përqindje, gjithashtu Vlorë dhe Elbasanit, përkatësisht me 3.0 dhe 2.4 pikë pëqindje më 

shumë se viti 2016. 

1.2.4 Kërkesa e punës 

Mbizotërimi i grupit të prodhuesve të shërbimeve është dukuri në të gjitha bashkitë, sikurse edhe në të 

gjitha qarqet. Në bashkitë Tiranë, Durrës dhe Shkodër janë përqendruar 50.8 % e grupit të prodhuesve të 

shërbimeve.  

Në 2017 numri i ndërmarrjeve në qarkun e Shkodrës ishte 11603. Nga ana e Zyrës Rajonale të Punësimit 

sqarohet se në vitin 2018 në qarkun e Shkodrës janë shpallur 4872 vendet e lira pune nga të cilat 1594 

vende të reja pune dhe 3287 zëvëndësime.  

Qarku i Shkodrës, ka shpenzimet më të larta për grupin “hotele dhe restorante”, 9.5%. 

Ndërmarrjet aktive të ndara sipas aktivitetit ekonomik janë të ilustruara në grafikun më poshtë. Bie në sy 

zgjerimi gradual i ndërmarrjeve aktive në fushën e ‘tregtisë’, ‘akomidimit dhe shërbimit ushqimor’ si dhe 

‘shërbime tjera’. Rritje të menjëhërshme ka pasur në ndërmarrjet në fushën e ‘bujqësisë, pyjeve dhe 

peshkimit’. Kjo pasi bujqësia mbetet një nga sektorët me potencialin më të madh të zhvillimit në Shqipëri, 
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dhe është burimi kryesor i punësimit dhe i të ardhurave, veçanërisht në zonat rurale, si dhe siguron rreth 

19.9% të PBB-së dhe 40.4% të punësimit total2.  

Grafiku 5: Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik (në terma absolutë) 

 
Burimi: Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Tabela 1: Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik (në terma relativë, %) 

VITI 

BUJQËSI
A, 
PYJET, 
PESHKI
MI 

INDUST
RIA 

NDËRTI
MI 

TREGT
IA 

TRANSPO
RTI & 
MAGAZINI
MI 

AKOMODI
MI & 
SHËRBIMI 
USHQIMO
R 

INFORMACIO
NI & 
KOMUNIKACI
ONI 

SHËRBIM
E TË 
TJERA 

TOTA
L 

2012 3.8% 9.1% 3.3% 40.6% 7.6% 18.0% 1.7% 15.9% 100% 

2013 2.2% 9.0% 9.0% 39.8% 6.4% 15.9% 1.5% 16.2% 100% 

2014 2.6% 9.2% 2.9% 43.1% 6.2% 15.8% 1.5% 18.6% 100% 

2015 23.5% 6.5% 2.1% 33.0% 3.7% 16.3% 1.0% 14.0% 100% 

2016 29.6% 5.7% 1.7% 29.5% 3.3% 15.9% 1.0% 13.2% 100% 

Burimi: Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

Gjithashtu në vitin 2015 Ministria e Bujqësisë dhe Agjencia e Pagesave (AZHBR) kanë filluar zbatimin e 

skemave të reja mbështetëse që synojnë formalizimin e bujqësisë shqiptare, punësim, eksporte dhe rritje 

 
2 http://aida.gov.al/faqe/agriculture  
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ekonomike, nga të cilat përfitojnë fermerë dhe agropërpunues në të gjithë vendin.  Nga ana tjetër kemi 

rritje të numrit të ndarmarrjeve aktive që operojnë në aktivitete ekonomike si ‘akomodimi dhe shërbimi 

ushqimor’ dhe ‘tregtisë’3. Kjo është e ndikuar nga Strategjia Kombëtare për Turizmin e Qëndrueshëm 

2018 – 2024, që e identifikon turizmin si sektor ekonomik kryesor kombëtar. Industria e turizmit dhe 

akomodimit është e mbështetur gjërësisht nga qeveria shqiptare dhe shifrat në afatin e mesëm pritet të 

jenë në rritje sistematike (MTE 2018). 

VSHB në qarkun e Shkodrës gjenerohet kryesisht nga aktiviteti ekonomik në degët ekonomike të 

bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit, e ndjekur nga tregtia, transport dhe hotelet, dhe administratat publike, 

arsimi, shëndetsia, etj. Dega e ekonomisë që ka njohur rritjen më të madhe gjatë 2015-2016 ishin 

‘industria nxjerrëse, përpunuese, energjia dhe uji’ nga 15.4 në 16.6% dhe ‘informacioni e komunikacioni’. 

Grafiku 6: Struktura e VSHB5-së e ndarë në degë të ekonomisë për vitin 2015  

 
Burimi: Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Vjetari Statistikor 2017 dhe 2018, INSTAT 

1.3 Tryezat dhe industritë e konsultuara në Shkodër 
Tryezat vendore të dialogut për zhvillimin e aftësive u organizuan për Rajonin e Shkodrës sipas kalendarit 

të mëposhtëm:  

Data e takimit Lloji i Industrisë Vendi 

15 tetor 2019 Hoteleri dhe Turizëm Colosseo, Shkodër 

 
3 Tregtia me pakicë përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave 
4 https://mjedisi.gov.al/ëp-content/uploads/2018/02/Strategjia-e-Turizmit-18-22-draft-1.pdf  
5 Vlera e Shtuar Bruto (VSHB) 
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https://mjedisi.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Strategjia-e-Turizmit-18-22-draft-1.pdf
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24 tetor 2019 TIK dhe Security Colosseo, Shkodër 

28 tetor 2019 Shërbime financiare Colosseo, Shkodër 

31 tetor 2019 Bujtinat e Malësisë së Madhe Qendra Arka, Koplik 

 

Industritë e mësipërme u përzgjodhën pas një takimi paraprak me ofruesit e Qarkut Shkodër në datën 4 

shtator 2019 ku u diskutua mbi nevojat kryesore të tyre për zhvillimin e aftësive si dhe u identifikuan 

industritë që do të targetoheshin në workshope. Më pas, në bashkëpunim me shkollën partnere të S4J 

“Hamdi Bushati”, me shkollat e tjera profesionale të qarkut, pjesmarrëse në takim, me universitetin e 

Shkodrës, me Zyrën e Punës si dhe me Zyrën e Zhvillimit në Bashkinë Shkodër, u identifikuan bizneset e 

mundshme që mund të ftoheshin në takim. Shkollat profesionale, qendrat e trajnimit dhe universiteti 

bashkëpunojnë me këto biznese në kuadrin e praktikave profesionale, ndërsa Zyra e Zhvillimit në 

Bashkinë Shkodër ka kontakte me ta kryesisht për organizimin e panaireve të punës. Me kontakte dhe 

listë biznesesh potenciale për t’u ftuar asistoi gjithashtu edhe Zyra e Punës si pjesëmarrëse aktive në të 

gjitha tryezat vendore.  

Në varësi të industrive të përzgjedhura dhe interesit, disa ofrues ishin të pranishëm në të gjitha tryezat, 

ndërsa ofrues të tjerë morën pjesë vetëm në takimin me industrinë specifike të profilizimit të tyre 

arsimor.  

Lista e ofruesve dhe pjesëmarrja sipas tryezave si më poshtë:  

• Shkolla e mesme profesionale „Hamdi Bushati“ (pjesëmarrëse në të gjitha tryezat e qarkut 

Shkodër). 

• Universiteti i Shkodrës, Departamenti i Informatikës (TIK dhe Security) dhe Fakulteti Ekonomik 

(Shërbime financiare dhe sigurime). 

• Shkolla Austriake (TIK). 

• Qendra ‘Globe Tik & Language Education’.  

• Qendra e Formimit Profesional Shkodër  

Institucione qendrore dhe vendore: 

• Zyra Rajonale e Punës. 

• Zyra e Zhvillimit, Bashkia Shkodër (TIK dhe Shërbime Financiare). 

Tabela 1: Biznese pjesëmarrëse në takimin e TIK  

Biznesi  Vite në treg Punonjës 

Abcom 2003 32 

AlbTelecom Privatizuar në 2007 17 teknikë 

IBC 2000 50 

Alba NSI 2017 10 punonjës, 8 programues 

Technosoft 1994 9 

Abisnet 2000 5 

Dani Security 2000 50 

Guard Security 2006 23 
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Tabela 2: Biznese pjesëmarrëse në takimin e Shërbimeve Financiare  

Biznesi Vite në treg Punonjës 

Banka Tregtare   

OTP Bank Albania 13 400 

Banka Credins   

Raiffeisen Bank 14 24 (Dega Shkodër) 

Mikrokredi   

Fondi Besa 24 25 (Dega Shkodër) 

IuteCredit ShA 5 në treg, 1 në Shkodër 5 

Shoqëri sigurimesh   

Sigal Uniqa Group Austria 21 49 

AlbSig Sha 15 5 punonjës teknik 

Ansig Sha 8 7 

Studio Kontabiliteti   

Professional Partners ShPK 8 8, 6 teknik 

Konsulencë Argear 5 3 

Meliha Ulqini 25 4 në zyrë, 20 në terren 

Ilda Frashëri 21 1 

Qamil Kulla 16 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                                                                 
 

 

 13 
 

2. Nevojat për aftësi në rajon në bazë industrie 

2.1 Industria e Teknologjisë dhe Informacionit  

2.1.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria e TIK-ut u përzgjodh nga vetë ofertuesit në takimin paraprak të zhvilluar vetëm me qendrat e 

arsimit dhe të trajnimeve në qark. Ishin kryesisht shkollat profesionale të orientuara në drejtimin TIK, 

sikurse shkolla austriake ‘Peter Mahringer’ dhe shkolla industriale ‘Arben Broci’, si dhe përfaqësuesit e 

Universitetit të Shkodrës, që duke qenë më në kontakt me prirjet e fundit të kërkesave në  teknologji, por 

edhe me bizneset e kësaj fushe në rajon, shprehën interesin e takimit me bizneset e kësaj industrie.  

U vendos që njëra nga tryezat vendore të organizohet me fokus TIK dhe Security. Security u përfshi sepse 

është një industri e lidhur direkt me zhvillimin e teknologjisë, si dhe ka disa biznese që operojnë prej 

vitesh në rajon dhe që kanë ardhur duke u zgjeruar.  

TIK konsiderohet në mbarë botën si një faktor kyç për rritjen ekonomike, por që në Shqipëri sektori TIK 

është ende në fazat e hershme. Ndikimi social-ekonomik i këtij sektori është ende i dobët dhe përdorimi i 

teknologjisë në sektorin e TIK nuk është ende i mjaftueshëm. Sipas të dhënave të INSTAT (2018), në 

shkallë kombëtare, ndërmarrjet që kanë përdorur kompjuter për qëllime pune gjatë vitit 2018, 

përfaqësojnë 97,3 % të ndërmarrjeve ekonomike, nga 96,0 % që ishte në 2017. Gjatë vitit 2018, përqindja 

e ndërmarrjeve të cilat kanë specialist të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është 

22,9%, nga 22,4% që ishte në vitin 2017. Korça, Gjirokastra, Vlora, Shkodra, Elbasani, Berati, Lezha, Kukësi 

dhe Dibra kanë departamente TIK në arsimin e mesëm AFP, por nuk kanë TIK si prioritet apo sektor 

potencial ekonomik të zhvillimit në strategjitë e tyre (Ktona, Karapica). Shkodra konsiderohet si rajon ku 

TIK-u ka gjetur përdorim në disa elementë të rëndësishëm të ekonomisë private, por edhe të qeverisjes 

vendore. Studimet tregojnë që në Shkodër ka një përdorim të konsiderueshëm të përdorimit të TIK në 

ndërmarrjet turistike (Noti 2014), në bizneset e mëdha apo në e-qeverisjen. Shkodra është një ndër 

bashkitë fillestare që ka zhvilluar praktika të e-qeverisjes për ofrimin e informacionit dhe për shërbimet. 

Por bizneset e lidhura drejtpërdrejtë me zhvillimin e teknologjisë janë të pakta në Rajonin e Veriut.  

Bizneset të fokusuara në Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit për Shkodrën i përkasin kryesisht 

ofruesve të internetit (internet providers), shërbime për teknologjinë e informacionit, telemarketing, call 

centers apo transmetim i programeve radiofonike.  Shumica prej tyre operojnë prej vitesh në treg dhe 

kanë një numër punonjësish deri në 50 vetë, me përjashtim të call center-ave që arrijnë edhe deri në 100 

të punësuar.  

2.1.1 Potenciali zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm 

Pavarësisht një rritjeje të lehtë në kuadrin e Vlerës së Shtuar Bruto për qarkun e Shkodrës, dega e 

teknologjisë dhe informacionit mbetet në përqindje të ulët. Edhe kërkesa e bizneseve të kësaj fushe në 

Zyrën e Punës mbetet në shifra të ulta, fokusuar kryesisht për teknikë. Sipas përfaqësueses së Zyrës së 

Punës, nga 1964 vende pune të lira për 9 mujorin e parë të këtij viti, vetëm 15 vende janë të kësaj fushe, 

të kërkuara nga dy-tre kompani. Në parashikimet për të ardhmen vërejmë dallimin në mes bizneseve që e 
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bazojnë punën e tyre tek teknikët e mesëm dhe ata që fokusohen tek programuesit. Shumica e bizneseve 

shprehen se do të kenë nevoja për punonjës të ardhmen, teknikë të mesëm, ndërsa Alba NSI kërkon 

vazhdimisht programues të mirëfilltë. Teknologjia është një fushë për të cilën do të kenë nevojë shpejt të 

gjitha tipologjitë e bizneseve. Disa prej tyre, sidomos bizneset e mëdha, kanë filluar që tani të shfaqin 

interes për programe/aplikacione/software në përputhje me llojin e aktivitetit që kanë. Shqetësimi 

shprehet jo vetëm për cilësinë, por edhe për qëndrushmërinë e punonjësve. Duke qenë të një fushe që 

gjeneron kudo vende pune, të gjithë kanë tendencën të largohen pas një periudhe relativisht të shkurtër 

pune, ose për në Tiranë, ose jashtë Shqipërisë. Njihen edhe raste kur punonjësit shprehin që gjatë 

rekrutimit dëshirën për t’u larguar.  

2.1.2 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet 

Programuesit dhe ICT Developers kërkohen shumë nga tregu i punës në Tiranë dhe në vendet e 

zhvilluara, në Shkodër mund të themi që ka pak mundësi për punësimin e tyre. ALBA NSI ishte i vetmi 

biznes i pranishëm që kërkonte vazhdimisht profesionistë të tillë dhe i mbulon kërkesat me të 

diplomuarit e Shkollës Austriake dhe Universitetit të Shkodrës. Por edhe kjo kompani investohet shumë 

për të mbajtur punonjësit e saj. Kjo është arsyeja që edhe në treguesit e Zyrës së Punës kishte shumë pak 

kërkesa për programues, 15 gjithsej për fushën e Teknologjisë dhe Informacionit, kryesisht për teknikë, 

nga 1964 vende të lira të ofruara (15 të tillë) (Rozafa Zmijani, Zyra e Punës) 

Bizneset deklaruan se nevojat e tyre janë kryesisht për teknikë të nivelit të mesëm, për web design, 

teknikë të mirëmbajtjes së rrjetit dhe operatorë të asistencës në linjë. Sipas bizneseve, këto pozicione 

është e vështirë të mbulohen sepse të diplomuarit e Shkollës Austriake kanë tendencën të ikin (80% e të 

diplomuarve nga shkolla austriake largohen jashtë vendit), ndërsa shkolla “Arben Broci” dhe universiteti i 

Shkodrës nuk arrijnë të mbulojnë kërkesat e kompanive me profilet e mësipërme.  

Aftësitë 

Nevojat e bizneseve të pranishme në tryezë fokusoheshin kryesisht në profilet e teknikëve të mesëm. 

Vështirësitë janë të dukshme. Albtelecom tregon që nuk kërkon një kualifikim universitar për teknikët e 

tij, mjafton edhe arsimi i mesëm. E megjithatë, vetëm këtë vit ka pasur rreth 80 lëvizje pasi haset shumë 

vështirësi në gjetjen e krahut të punës. Të punësuarit zhgënjehen shpejt sepse “Nuk përputhen 

pritshmëritë e tyre me tonat” (përfaqësuesja e AlbTelecom).  Për fushën e Security është e njëjta situatë, 

tregu kërkon më shumë teknikë të mesëm se të lartë, por rrjedhjet e burimeve njerëzore e vështirësojnë 

këtë situatë. Po ashtu Abissnet, pavarësisht bashkëpunimit me shkollën industriale, përsëri nuk arrin të 

mbulojë kërkesat për teknikë të mesëm. Sipas përfaqësuesit të Abissnet “Oferta me kërkesën është 

shumë larg dhe mungesa është ndjerë shumë këtë 10 vjeçarin e fundit”. 

 

Të pyetur mbi profilet dhe profesionet që i mungojnë, bizneset përmendin se 80% të kërkesës janë në 

fushën e rrjetit dhe informatikës:  

• IT/ Teknikë 
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• Tekniku i mesëm drejtohet tek tregu i jashtëm 

• Riparimin e paisjeve hardware 

• Webdesign 

• Teknik rrjeti 

• Teknik kablli 

• IT development 

• Hardware TIK 

• Security/sisteme vëzhgimi.  

• Teknikë të lartë 

• Inxhinier rrjeti /teknikë rrjetesh kompJuterike 

• Teknikë në terren. 

 

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit tashmë është një degë komplementare e të gjitha 

industrive të tjera. E prekur më pak nga bizneset e kësaj tryeze, por më shumë nga universiteti dhe 

bankat në takimin e shërbimeve financiare, është e qartë mungesa e personave të kualifikuar në 

informatikën ekonomike. Bizneset kanë nevojë për persona të aftë në përdorimin e softwareve të 

ndryshëm, psh. Financa 5, Alpha, Bilanci,  njohuri të përdorimit të EXCEL (advanced level), ACCESS, 

PHOTOSHOP, CORELDRAW, DREAMWEAVER, PICASA etj., në aplikimin e softwareve për menaxhimin e 

marrëdhënieve me klientin, etj.  

Aftësitë ”soft”, pavarësisht se jo me të njëjtin intensitet, u adresuan nga bizneset. Kompanitë i referohen 

mangësive në aftësitë ”soft” si mungesë e kulturës së punës. Në kushtet e vështirësisë për gjetjen e 

personave të kualifikuar nga ana teknike, pavarësisht se ka aplikantë që ‚nuk dinë të shkruajnë një cv’, ky 

aspekt duket se kalon në plan të dytë. 

2.1.3 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Bizneset u shprehën të pakënaqur me cilësinë e punonjësve që rekrutojnë, prandaj e konsiderojnë 

domosdoshmëri trajnimin e të rinjve në momentin që punësohen për të mbushur mangësitë në formim 

(në rastet kur i konsiderojnë të diplomuarit në Shkodër). Alba NSI, si degë e një kompanie italiane në 

keërkim të punonjeësve të rinj për programime, ka vendosur ura bashkëpunimi me Universitetin e 

Shkodrës dhe Universitetin e Ankonës. Në kuadër të këtij bashkëpunimi është futur një lëndë e re që prej 

dy vitesh akademike, “Scrum framework”. Gjithashtu po punojnë për hapjen e një Masteri Profesional 

dhe kanë arritur të mbledhin fondet për të realizuar këtë projekt me pedagogë të huaj. Është i qartë 

investimi me qëllim përfitimin e dy-anshëm, të ofertës dhe të kërkesës. Edhe kompanitë e tjera, duke 

patur qendrën në Tiranë, realizojnë trajnimet e punonjësve të tyre atje. Është vetë kompania që mbulon 

shpenzimet e trajnimeve.  

2.1.4 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Mangësitë financiare, mungesat në logjistikë (sidomos në laboratore), kostoja e lartë e programeve etj. 

përfaqësojnë pengesa për ofruesit e TIK në përgjithësi. Prandaj edhe risitë dhe inovacionet lindin më së 
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shumti pranë kompanive, dhe jo në qendrat e arsimit. Sot përgjithësisht teknologjia është e shtrenjtë dhe 

nuk përballohet nga arsimi që është në krizë, aspekte që ndikojnë në rritjen e hendekut në mes industrisë 

dhe arsimit dhe në rënien e cilësisë së studentëve. Sistemi arsimor duhet të udhëhiqet nga feedback që 

merr nga industritë, por pengesë mbetet logjistika relativisht e vjetër krahasimisht me ecurinë e 

teknologjisë sot.  Në këtë kontekst mund të ndihmojë biznesi sidomos bizneset e mëdha (jo detyrimisht 

të fushës së TIK) që janë të interesuara për programe specifike apo për inovacione.  

Shkolla austriake nuk i përket kësaj kategorie, por shumë pak prej nxënësve të saj i mbeten tregut të 

Shkodrës. E mësuar tashmë me procedurën e praktikave profesionale dhe me vështirësinë e gjetjes së 

bizneseve, përfaqësuesi i shkollës austriake shfrytëzoi këtë tryezë për identifikimin e bizneseve 

potenciale partnere për praktika. Ai shprehu nevojën për marrëveshje për zhvillimin e praktikës për 

teknikë të rrjetit dhe gjeti gatishmëri për bashkëpunim nga të pranishmit.   

Studimi i mirëfilltë i tregut të punës do të identifikonte edhe nevojat që kanë biznese/institucione publike 

apo private për t’u dixhitalizuar dhe për të përdorur komponentët e TIK në punën e tyre të përditshme. 

Ekesperienca e ALBA NSI dhe hapja e një programi të ri studimi bazohet në një studim të tillë paraprak, 

me ndihmën e një kompanie italiane.  

Edhe Universiteti i Shkodrës nga ana e tij duhet të shkojë vetë në kërkim të këtyre bizneseve apo të japë 

incentive për hapjen e bizneseve të reja të mirëfillta në zhvillimin e softwareve.  

2.2 Industria e Shërbimeve financiare dhe sigurimet  

2.2.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Qarku Shkodër në shkallë vendi zë: vendin e parë në prodhimin e energjisë elektrike, vendin e dytë në 

prodhimin e industrisë së drurit, vendin e tretë në prodhimin bujqësor. Në Bashkinë Shkodër operojnë 14 

banka të nivelit të dytë të licensuara nga Banka e Shqipërisë, pjesa më e madhe e të cilave janë me 

kapital të huaj. Janë edhe rreth 6 institucione financiare mbështetëse, jobanka, që operojnë në Bashkinë 

Shkodër. Gjithashtu rezultojnë 11 agjenci sigurimesh në treg.  Në Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik të 

Bashkisë Shkodër si dhe në Planin Rajonal Shkodër – Lezhë një element kryesor është përmirësimi i 

infrastrukturës dhe i klimës për zhvillimin e biznesit. Nën këtë qasje janë orientuar investimet për 

përmirësimin e infrastrukturës në Zonën e biznesit në jug të qytetit të Shkodrës ku të ofrohen zyra, 

shërbime për biznesin si dhe shërbime bankare dhe financiare. 

Fokusi i veprimit të bankave dhe agjensive është në zonën urbane. Zona rurale e rajonit, pavarësisht se ka 

potencial të konsiderueshëm për zhvillimin e degëve të ekonomisë bujqësore dhe të turizmit, adresohet 

pak nga shërbimet financiare. Një prej arsyeve kryesore është mungesa e certifikatave të pronësisë si 

element bazë i shërbimeve të bankave dhe të sigurimeve që rrit riskun e shtrirjes në zona rurale.  

Shërbimet financiare ishin të mirëpërfaqësuara në tryezë meqënëse kishte përfaqësues nga tre 

komponentët kryesorë të fushës - bankat, sigurimet dhe kontabiliteti. Vlerë e shtuar e tryezës ishin 

bizneset në të cilat zhvillohen praktikat profesionale të nxënësve të shkollës “Hamdi Bushati” dhe të 
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studentëve të universitetit të Shkodrës. Këto biznese, duke qenë në brendësi të mësimdhënies, shohin 

me sy kritik edhe kurrikulën e programeve përkatëse.  

2.2.2 Potenciali zhvillimit të sektorit në planin afat-shkurtër dhe afat-mesëm 

Sa i takon potencialit të zhvillimit në plan afat-shkurtër dhe afat-mesëm, kishte diferenca në qasjen e 

sektorëve të shërbimit financiar. Bankat nuk parashikonin një zgjerim të aktivitetit në të ardhmen e afërt, 

ndërsa sigurimet dhe kontabiliteti po. Bizneset e sektorit bankar shprehen se nuk kanë vende vakante 

momentalisht. Përgjithësisht nuk kanë nevoja të paplotësuara, pasi kanë mjaftueshëm ofertë. Për 

përfaqësuesin e Credins, në një ardhme të afërt kërkesa mund të zgjerohet për agjentë shitjeje. Shumica 

e studentëve të diplomuar pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës, por edhe të diplomuar 

në Tiranë kanë preferencë të lartë për punësimin në banka.  

Më e dukshme nevoja për zgjerim shfaqej në kompanitë e sigurimeve. Shërbimet e sigurimeve 

konsiderojnë se do të zgjerohen dukshëm në të ardhmen dhe do kenë nevojë jo vetëm për sigurimet 

tradicionale, por edhe për risi të tjera në fushën e sigurimeve. Meqënëse nga të pranishmit parashikohej 

që do të rritet numri i llojit të policave të sigurimit (psh në bujqësi, blegtori, pyje, banesa), atëherë dilte e 

nevojshme edhe specializimi i më tepër punojësve për këto profile të reja. Sipas përfaqësuesit të SIGAL 

UNIQA GROUP AUSTRIA “Ne sot kemi vetëm 4 sigurime të detyruara nga shteti. Po të shtohen edhe të 

tjera sikurse i banesës, i shëndetit, i nxënësit dhe studentit, kjo do të thotë që nëse sot kam 49 punëtorë, i 

bie që në ardhmen dhe shumë shpejt do kem nevojë mbi  100 punëtorë...” 

Nga 3500 punëkërkues të regjistruar zyrtarisht në Zyrën e Punës, vetëm 19.4 % janë të rinj dhe në këtë 

shifër 9% janë me arsim të lartë. Pjesa më e madhe e këtij grupi, (9% të punëkërkuesve me arsim të lartë) 

janë të Fakultetit Ekonomik. Po ashtu, në mbështetje të VKM 873 për nxitjen e punësimit, aktualisht janëi 

60 individë të sapodiplomuar që po kryejnë praktikën pranë institucioneve publike dhe private. 22% i 

përkasin Fakultetit Ekonomik, studentë të financës, menaxhim biznes, marketing, pjesa më e madhe janë 

financier.   

2.2.3 Nevojat për aftësi 

‘Ne kemi luksin të marrim studentët më të mirë në Shkodër që zakonisht vazhdojnë studimet në Fakultetin 

Ekonomik’ (përfaqësues i OTP Bank)  

Profesionet/profilet 

Sektori i shërbimeve financiare, duke qenë në thelb vetë baza e zhvillimit të biznesit, nuk rezulton me 

mangësi të theksuara të aftësive. Bankat mbulohen mirë nga Fakulteti Ekonomik. Kërkesa për agjentë 

shitjeje mbulohet shumë mirë nga kurrikula e programit të Ekonomikut.  

Sektori i sigurimeve kërkoi adresimin e ekonomisë bujqësore dhe blegtorale për formimin e agjentëve të 

sigurimeve pyjore, serave, ullishteve, frutikulturës etj. Për agjencinë Sigal, nga 48 produkte sigurimesh në 

treg, 11 janë pyje, bujqësi dhe blegtori. Aktualisht këtë drejtim e mbulon një agronom i dalë në pension, 
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por që vazhdon të jetë në marrëdhënie pune sepse është e pamundur të gjendet një person që ta 

zëvendësojë.  

Studiot e Kontabilitetit sugjeruan perfeksionimin e praktikave të fiskalizimit dhe plotësimit të faturave on-

line si bazë për studentët e ekonomisë.  

Aftësitë 

Në këndvështrimin e të gjithëve, ofertës dhe kërkesës, mbulohen relativisht mirë nga oferta aftësitë 

teknike, dhe nga ana tjetër nuk adresohen aftësitë e buta. Studentët kanë mangësi në komunikim, në 

punën në grup, në etikën e të sjellurit në vendin e punës, në prezantimin e vetvetes para punëdhënësit, 

në realizimin e intervistave të punës apo edhe në shkrimin e cv-së.  

Pikë e fortë e të diplomuarve u konsiderua sidomos aspekti i shërbimeve si agjentë shitjeje.  

Pikë e dobët, sinkronizimi shumë i ngadaltë me punonjësit më të hershëm të kompanisë. ‘Punonjësit e 

rinj përballen me një realitet krejt të ndryshëm nga sa kanë menduar më parë, edhe gjatë zhvillimit të 

praktikës në kohën kur kanë qenë studentë’ (përfaqësues i iutecredit, Shkodër) 

2.2.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Të gjitha bankat realizojnë trajnime të stafit të tyre në periudha minimalisht prej tre ditësh. Ndërkohë që 

në tryezat e tjera u diskutua si element shqetësues ikja e punonjësve nga kompania, sipas të pranishmëve 

bankat kanë pak rrjedhje të punonjësve të kualifikuar sepse motivojnë stafin dhe e përfshijnë atë në 

trajnime të vazhdueshme. Përfaqësuesit e sektorit bankar mendojnë që është i nevojshëm rikualifikimi i 

të punësuarve. Cdo bankë ka politikat e saj të rekrutimit, Banka “Credins” ka shkollën Credins, me qendër 

në Tiranë, e cila i përgatit që të jenë të aftë jo vetëm për bankën Credins, por edhe në tregun e bankave 

në Nuk shihet i domosdoshëm krijimi i një shkolle të tillë në Shkodër duke patur parasysh situatën e një 

tregu relativisht të kufizuar, por edhe mangësitë e kapaciteteve. Lute Credit po ashtu adreson nevojat 

përmes kontraktimit të kompanive të rekrutimit.  

Ofertuesit hodhën idenë që këto trajnime mund të realizohen në bashkëpunim me universitetin ose 

qendrat e trajnimeve. Ata konsiderojnë se në Shkodër ekziston një potencial i mirë mësimdhënësish që 

mund të ofrojnë trajnime të tilla me kohë të pjesshme. Janë disa specialistë të sektorit të sigurimeve apo 

të sektorit bankar të cilët japin mësim në universitet dhe mund të angazhohen në trajnime të tilla që do 

të kishin kosto më të ulët për biznesin.   

Meqënëse ishte e dukshme mangësia e aftësive të buta, për bizneset kjo mund të realizohet nëpërmjet 

bashkëpunimit me ministrinë e Arsimit, të Financave, projektit dhe kompanive kryesore të fushës së 

shërbimit financiar. Agjencitë e sigurimeve vunë në dukje që mangësia e aftësive të buta është vënë re 

edhe nga selitë e tyre qendrore në Europë të cilat janë të gatshme për bashkëpunime të tilla.  
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2.2.5 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Mbi 80% e bankave dhe agjensive prezente në takim bashkëpunojnë me ofertuesit për praktikat e 

studentëve. Ka një dallim në mes praktikave të zhvilluara nga nxënësit e shkollave profesionale (shkolla 

Hamdi Bushati, drejtimi ekonomik me praktika në agjensitë e sigurimeve) dhe praktikat e studentëve të 

Fakultetit Ekonomik (praktika më së shumti në banka dhe firma kontabiliteti). Bizneset e agjencive u 

shprehën më pozitivë përkundrejt rezultatit të praktikave, bankat më skeptike sepse sipas tyre duhet të 

jenë më të shtrira në kohë. Këto Dallim ka edhe në praktikat e zhvilluara në institucionet publike dhe ato 

private. Në institucionet publike janë pothuajse inekzistente, punonjësit i thonë studentëve “ikni se s’keni 

ca me ba këtu.“ Kurse bizneset private, pavarësisht skepticizmit për t’i pranuar fillimisht, më pas janë më 

serioze në zhvillimin e tyre, edhe me shpresën se do i mbajnë pranë vetes në të ardhmen, sikurse ka 

rezultuar për shumë prej tyre. Përfaqësuesja e Qendrës së Formimit Profesional prezantoi modulet 

trajnimeve për aftësitë e buta, dy javore, një mujore, dy mujore dhe katër mujore si zgjidhje e mirë për 

bashkëpunim me industritë e interesuara.  

Bankat po shkojnë drejt zhvillimit të teknologjisë dhe  në një të ardhme të afërt shumë shërbime bankare 

do të merren on line,  kështu që  është e nevojshme që universiteti të investohet më shumë në financë – 

bankë me pasurim të kurrikulës sidomos për masterin. Por ky është një drejtim që kërkon burime 

financiare të cilat universiteti nuk i disponon.   

Për agjencitë e sigurimeve, hapja e një profili dedikuar sigurimeve është i domosdoshëm. U soll në 

vëmendje Fakulteti i Sigurimeve në Durrës, të diplomuar të të cilit punojnë edhe për Rajonin e Shkodrës. 

Por ofertuesit nuk ishin dakort me këtë propozim për disa arsye: shërbimet financiare në Shqipëri janë 

shumë të dobëta, nuk mund të kemi një treg sigurimesh kur akoma nuk kemi një bursë funksionale, jemi 

të fundit në rajon sa i takon shifrave të sigurimit vullnetar, Ministria e Arsimit zvarrit shumë hapjen e 

programeve të reja, (përvoja e tejzgjatur për hapjen e FINAC – Master i Financave Publike, pavarësisht se 

me mbështetje nga BE). 

Agjencitë e sigurimeve propozuan edhe përfshirjen në shkollat profesionale (pyjore dhe bujqësore) të 

lëndëve që trajtojnë sigurimet e pyjeve, serave, ullishteve, frutikulturës, pra formimin e agjentëve të 

sigurimeve që merren me bujqësinë, me blegtorinë. 

Kishte edhe profilet e reja të propozuara në kornizën e studimeve të integruara, me qëllim ndërthurjen e 

njohurive që i shërbejnë njëra tjetrës, pavarësisht se të profileve të ndryshme. Konkretisht, në shkollën 

bujqësore dhe në atë pyjore u sugjerua të përfshihet një profil që lidhet me sigurimin e pronës bujqësore, 

ndërthurja e ekonomisë dhe informatikës si degë informatikë ekonomike, apo edhe hapja e profilit 

menaxher sportesh (universiteti ka degën e fiskulturës). Hapja e joint degrees konsiderohet nga si vlerë e 

shtuar në kushtet e pakësimit të numrit të studentëve në universitet, por edhe si element atraktiv pë 

degë që po e humbasin interesin për shkak të vështirësive të përshtatjes me tregun e punës.  

Sikurse edhe në tryezat e tjera vendore, edhe në takimin me bizneset e shërbimeve finaciare, theksi u vu 

tek praktika profesionale. Një sugjerim i dhënë nga përfaqësuesi i OTP Bank, njëkohësisht pedagog 
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ndjekës i praktikave profesionale për studentët e fakultetit Ekonomik ishte rritja e kohëzgjatjes së 

praktikës dhe përfshirja e tyre që në vitin e parë të studimit me qëllim krijimin e një sinergjie organike të 

studentit me tregun e punës. Në këtë mënrë studenti ka më tepër kohë të njihet me mjedisin e punës në 

bankë, të krijojë netëork me bizneset dhe të pasurojë me shembujt nga eksperienca e tij rastet studimore 

që ndiqen në auditor.  

Gjithashtu u konsiderua i domosdoshëm rregullimi i kuadrit ligjor për organizimin e praktikave 

profesionale, sidomos të praktikave të universitetit. Bizneset pranojnë zhvillimin e këtyre praktikave për 

shkak të lidhjeve shoqërore që kanë me universitetin dhe si mundësi për të identifikuar studentë për 

rekrutim. Konsiderohet më shumë si një detyrim moral se sa si një aspekt nga i cili mund të përfitojnë të 

gjithë aktorët, ofrues-kërkues dhe studentë.  Po ashtu u theksua vazhdimisht që praktika profesionale të 

ishte e pagueshme edhe për studentët për të rritur edhe interesin e tyre gjatë zhvillimit të praktikës. Për 

nxënësit e shkollës së mesme tashmë ky aspekt është rregulluar, për studentët e universitetit jo. Kuadri 

ligjor do të adresonte deri diku edhe cështjen e eksperiencës së punës. Një ndër kriteret kryesore të 

punësimit në kompani është eksperienca e punës, gjë që e bën akoma më të vështirë punësimin e të 

rinjve të sapodalë nga bankat e shkollës. Sipas Studimit të Tregut të Punës të Fakultetit Ekonomik, 40,8% 

e të diplomuarve të papunë konsiderojnë mungesën e eksperiencës të kërkuar nga punëdhënësi si arsyen 

kryesore të mosgjetjes së punës.  

2.3 Industria e bujtinave në zonën e Malësisë së Madhe  

2.3.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Dega e Turizmit, dhe sidomos Agroturizmi konsiderohet një ndër akset kryesore në të cilat bazohen 

planet e përgjithshme vendore të Bashkisë së Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Në Malësinë e Madhe, 

për shkak të përqindjes më të lartë të popullsisë që merret direkt me ekonomi bujqësore, mundësia e 

zhvillimit të turizmit dhe sidomos agroturizmit konsiderohet pikë e fortë për pothuajse gjithë territorin.  

Bashkia e Malësisë së Madhe ka një popullsi afërsisht 58,964 banorë (sipas të dhënave të gjendjes civile) 

dhe 38,358 banorë (sipas vlerës të grantit të llogaritur nga Ministria e Financës). Në total në të gjithë 

territorin e Bashkisë numërohen 1 qytet dhe 61 fshatra. Numri më i madh i turistëve janë të huaj dhe 

fakti që numri i tyre rritet, do të thotë që zona ka potencial për zgjerim të aktivitetit në të ardhmen.  

2.3.2 Potenciali i zhvillimit të sektorit në planin afatshkurtër dhe afatmesëm 

‘Nuk është më cështje mikpritjeje, ata pagujanë, unë shërbej.’ (Ilir Grishaj) 

Në tryezë ishin të pranishme 15 bujtina, kryesisht të zonës së Kelmendit, por edhe nga zona e Shkrelit me 

traditë tashmë në turizmin malor. Bujtinat e përzgjedhura për takim kanë vite në treg, gjë që tregon për 

qëndrushmërinë e tyre, pavarësisht vështirësive. Ato tregojnë për rritje të numrit të turistëve nga viti në 

vit, por mbetet shqetësues fakti që turizmi vazhdon të jetë sezonal, 3 muaj të vitit. Bujtinat janë në 

trajtën e bizneseve familjare dhe banorët e zonës nuk duken entuziastë ndaj idesë së krijimit të 

strukturave hoteliere apo resorteve turistike alpine për turizëm masiv, përkundrazi shprehen kundër një 

zgjerimi të tillë. Duket se ky lloj turizmi, me bujtina relativisht të vogla, fokusuar në natyrën e 
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mrekullushme dhe kulturën e zonës, arrin t’i bëjë konkurencë turizmit malor në vendet fqinje.  

Pavarësisht se turizmi është dega kryesore që mund të ndikojë në rritjen e mirëqenies për zonën, ka 

shumë faktorë që e pengojnë ecurinë e tij. Pronësia dhe certifikatat e pronësise mbeten paradoksi 

kryesor. Nga njëra anë bëhen vazhdimisht thirrje për projekte nga organizata të ndryshme, shqiptare dhe 

të huaja, por nga ana tjetër kriter kryesor për aplikim është certifikata e pronësisë. Ky element përjashton 

shumë pronarë bujtinash nga përfitimi. E njëjta gjë ndodh edh me aplikimet në kredi. Për rrjedhojë 

kufizohet edhe mundësia e zgjerimit të aktivitetit për bujtinat e suksesshme.  

2.3.3 Nevojat për aftësi 

‘Turistët edhe duan të shohin jetën e fshatit, edhe duan mirëqenie.’ (Gjovalin Pllumaj)  

Tashmë pronarët e bujtinave janë të qartë që turistët kërkojnë të njohin kulturën materiale dhe 

jomateriale tradicionale dhe këtu hyn edhe gastronomia. Të ndërgjegjshëm që duhet të gatuajnë vetëm 

produkte të zonës, pronarët përballen me disa vështirësi: 

Mungesë të produkteve bujqësore të zonës në kushtet kur ekonomia bujqësore nuk është shumë aktive 

për disa arsye (mungesë e krahut të punës, mungesë e kapitalit për investime, demotivim për të punuar 

në bujqësi sidomos tek të rinjtë). Përvec kësaj, ka edhe mungesë të shpërndarjes së informacionit se ku 

mund të gjejnë produkte cilësore.   

Vështirësi në kombinimin e produkteve të stinës, për shkak të mungesës së njohurive në fushën e 

gastronomisë. Në këtë këndvështrim shohim problemin e sasisë (sa të serviret që klienti të mbetet i 

kënaqur, sa është shumë dhe sa është pak, cfarë të gatuhet, si të menaxhohen produktet pa shpërdoruar 

dhe hedhur shumë, si të kombinohen me njëri-tjetrin). ‘Të na mësojë dikush që të servirim shumë me pak 

shpenzime’.  

Njohuritë e kufizuara të bimësisë së zonës. Sipas banorëve, nëse i njohin më mirë këto bimë, atëherë 

dinë edhe t’i përdorin në gastronomi dhe për rrjedhojë rrisin edhe larmishmërinë e produkteve 

ushqimore që ofrojnë (bimë medicinale, kërpudha, cajra etj).  

Në lidhje me gastronominë, pronarët e bujtinave kërkojnë edhe të aftësohen në shërbimin e ushqimit, që 

nga hapi i parë – shtrimi i tryezës e më tej.  

Pastërtia dhe higjiena përmendet nga të gjithë pronarët e bujtinave si element që ka nevojë për 

përmirësim. Këtu konsiderohet sidomos pastërtia e carcafëve, mbulesave por edhe përzgjedhja e duhur e 

materialit (tekstil pambuku). Vështirësia qëndron në faktin që duke patur kufizim të energjisë elektrike, 

kjo e bën të vështirë larjen dhe tharjen në kohë të shpejtë. Lavanderia në bujtina është domosdoshmëri 

sipas të pranishmëve.  

Nevoja për udhërrëfyes turistik. Duke ditur që nuk gjejnë guidë turistike në vend, 60% e grupeve turistike 

vijnë me guidë turistike me vete që nga ana tjetër e njeh shumë pak zonën. Sipas të pranishmëve, duhen 

specializuar udhërrëfyes turistik lokal, që të njohin mirë zonën por edhe mentalitetin e banorëve. Ata 
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mendojnë se agjensitë veprojnë më shumë në dëm se sa në të mirë të turizmit malor. Operimi me agjenci 

turistike i detyron të bëjnë kompromis me cmimin e për rrjedhojë me cilësinë, gjë për të cilën nuk janë 

dakort.  

Cilësia e dobët e mbulimit me valë telefonike është e dukshme për zonat malore të Malësisë së Madhe 

gjë që i detyron banorët të realizojnë prenotimet e dhomave nëpërmjet telefonit, por edhe nëpërmjet e-

mailit, facebook, ëhatsapp, viber. Menaxhimi i mirë i faqeve të rrjeteve sociale, facebook, Booking, 

Airbnb etj kërkon kapacitetet njerëzore të duhura. Këtë mund ta mbulojnë të rinjtë e familjeve që 

posedojnë bujtinat.   

Mungesa e shërbimeve të ofruara nga qeverisja vendore, të parashikuara ose jo për t’u ofruar, detyron 

banorët që të mundohen t’i sigurojnë vetë. Menaxhimi i mbetjeve, pastrimi i rrugëve dytësore nga bora, 

rregullimi i linjave elektrike (gjithsesi në kushtet e një elektriciteti shumë të dobët) janë shërbime me të 

cilat punonjësit e bujtinave merren më së shumti vetë. ‘Paguaj taksë gjelbërimi në Lëpushë…’  

2.3.4 Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Meqënëse kemi të bëjmë me biznese familjare, pronarët e bujtinave i mbulojnë të gjitha shërbimet 

nëpërmjet anëtarëve të familjeve të tyre. Dikush gatuan, dikush pastron, dikush komunikon në gjuhë të 

huaj. Sa i takon rritjes së kapaciteteve, në këtë drejtim kanë punuar kryesisht organizata të huaja që 

operojnë ne vend me trajnime të llojeve të ndryshme, sikurse USAID, GIZ, VIS Albania etj. Njëri nga 

pjestarët kishte të birin që vazhdonte studimet në shkollën Hamdi Bushati gjë që tregon për dëshirën për 

qëndrushmëri të biznesit edh në të ardhmen.  

2.3.5 Implikimi për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Shkolla “Hamdi Bushati” ofroi disponibilitetin e saj për trajnime afatshkurtra për pronarët e bujtinave. 

Këto kurse mund të mbulojnë njohuritë për pritjen në bujtina, për higjinenën, për përmirësimin e 

shërbimit, për gastronominë, për krjimin e produkteve të thjeshta artizanale ku mund të përfshihen edhe 

turistët etj. Meqënëse kishte raste, megjithëse të pakta, që të rinj të shkollës zhvillonin praktikën 

profesionale në bujtinat e Malësisë së Madhe, do të ishte mirë që ky bashkëpunim të zgjerohet.  Për të 

rinjtë e zonës jeta e fshatit nuk është aspak atraktive, aq më tepër puna në bujqësi. Zona po përballet me 

emigrim të vazhdueshëm që krijon boshllëk të dukshëm në krahun e punës. Përfshirja e të rinjve të zonës 

në arsimin professional në përputhje me kapacitetin e zonës nga ata vijnë, mund të ndikojë pozitivisht në 

lidhjen e tyre më të fortë me vendin e origjinës dhe projektimit të të ardhmes në biznesin e familjes. 

Bashkëpunimi për praktikat profesionale në bujtina, sidomos në aspektet e menaxhimit, mund të 

zgjerohet edh eme Degën e Turizmit pranë Universitetit të Shkodrës.  

Ofruesit, shkollat profesionale apo universiteti, mund të realizojnë kurse professionale për guidë turistike 

lokale të cilat fokusohen vetëm në ngritjen e kapaciteteve për rajonin. Kujtojmë që dosja për një kurs të 

tillë, hartuar nga Departamenti i Gjeografisë në Universitetin e Shkodrës, pret prej tre vitesh miratimin.  
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3. Tryezat e dialogut si mundësuese të identifikimit të nevojave 
Tryezat vendore të dialogut mund të konsiderohet se hapën kutinë e Pandorës për biznesin. Biznesi i 

Rajonit të Shkodrës ka kaq shumë vështrësi saqë është i pamundur fokusimi i tryezës vetëm tek zhvillimi i 

aftësive sipas kërkesave të tregut. Nga tryezat e para biznesi rezulton skeptik ndaj përmirësimit të 

zhvillimit të aftësive në gjendjen aktuale të arsimit në Shqipëri. Pavarësisht se praktikat profesionale 

duhet të konsiderohen si një element përfitimi të dyanshëm (shkollat dhe biznesi), mësuesit dhe 

pedagogët udhëheqës të praktikave profesionale flasin për vështirësi në bindjen e kompanive që të 

marrin praktikantë. Gjithsesi vihet re një diferencë e dukshme në mes bizneseve të shërbimeve 

financiare, tashmë të mësuar dhe krejt të hapur për angazhim në praktika profesionale, dhe bizneseve të 

TIK-ut më të tërhequra për një bashkëpunim të tillë. Po ashtu, edhe bindja e bizneseve për të qenë të 

pranishme në tryeza ka qenë relativisht e vështirë. Njerëzit që merren me biznes janë të zënë dhe të 

fokusuar në arritjen e afateve dhe qëllimeve të kompanive të tyre, kështu që dhe kohën për t’u investuar 

në përmirësimin e kurrikulave mësimore e kanë të kufizuar. Të ftuarit u bënë pjesë e takimit pas 

ndërhyrjeve të shumanshme, përfaqësusit e shkollave, të Zyrës së Punës dhe njohje apo lidhje personale. 

Në një përqindje më të vogël kanë qenë rastet e shprehjes së dëshirës për të qenë pjesë e takimit nga 

ana e vetë kompanisë, sidomos kur kishim të bëjmë me biznese që operonin edhe si qendër trajnimesh, 

edhe si biznes i mirëfilltë, ose kur kishin bashkëpunim të ngushtë me praktikat profesionale (rasti i Alba 

NSI, OTP Bank, i firmave të kontabilitetit dhe agjencive të sigurimeve). Në kushtet e një skepticizmi të tillë, 

sfida kryesore do të jetë bindja e biznesit që këto tryeza vendore do të kenë rezultate të prekshme dhe të 

dukshme në përmirësimin e aftësive.  

Tashmë kompanitë janë njohur me llojet e trajnimeve që ofrojnë qendrat e formimit dhe universiteti. 

Sidomos fusha e aftësive të buta mund të adresohet me bashkëpunime në mes kërkesës dhe ofertës. Ky 

bashkëpunim mund të bëjë një hap të mëtejshëm me arritjen e një marrëveshjeje konkrete për trajnime 

të stafit. Qendra e Formimit Profesional, për shkak të fleksibilitetit të kohëzgjatjes së trajnimeve mund të 

jetë aktore e rëndësishme. Universiteti po ashtu, por në një shkallë më të lartë të ekspertizës.  

I efektshëm do të ishte edhe një studim i hollësishëm i Tregut të Punës duke ndërthurur universitetin dhe 

bizneset. Të gjitha profilet e reja të sipërpërmendura kërkojnë edhe një feedback nga studimi i tregut të 

punës, universiteti është ikufizuar në mjetet që ka në dispozicion, por edhe në ekspertët e nevojshëm, 

për realizimin e një studimi të tillë. Nëse industritë bëhen pjesë e këtij kërkimi, argumentimi do të ishte 

dhe më bindës për investimin në hapjen e programeve të reja 
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4. Përfundim dhe rekomandime 

Rekomandime për biznesin 

Rezulton që bizneset janë të ndërgjegjshme për nevojën e trajnimeve follow up, pasi të diplomuarit janë 

punësuar, por jo të gjithë bizneset janë të gatshëm të investojnë në këtë drejtim. Kompanitë e TIK më pak 

të gatshme për të bashkëpunuar me ofruesit, ndërsa bankat i mbulojnë me burimet e tyre.  Sidomos 

bankat dhe kompanitë partnere me organizma të huaj janë më të ndërgjegjshëm për rëndësinë e 

trajnimit të vazhdueshëm të punonjësve, dhe e realizojnë një komponent të tillë. Biznesi mund të 

përfshihet në hartimin e moduleve në bashkëpunim me ofruesit. Në këtë mënyrë merr punonjës të 

mirëformuar dhe redukton shpenzimet për trajnimin e punonjësve të rinj.  

Edhe vetë biznesi duhet të jetë i ndërgjegjshëm që largimi i punonjësve për një kohë të shkurtër nga 

vendi i punës ndikohet nga mënyra e menaxhimit të kapitalit njerëzor në kompani. Matja e 

performancës, motivimi, trajnime të vazhdueshme etj janë element që reduktojnë këto largime.  

Bizneset duhet të strukturojnë apo masin vazhdimisht performancën e punonjësve gjë që ndikon në 

rritjen e pagës, por edhe në identifikimin e nevojave për trainime të mëtejshme.  

(për bujtinat) Krijimi i bazës së të dhënave për turistët dhe më pas interpretimi i tyre në mënyrë që të 

shihet se nga vijnë, për cfarë kanë nevojë, cilat janë pikat e forta dhe të dobëta të shërbimit.  

Rekomandime për ofruesit 

Strukturim i praktikave profesionale në universitete në të njëjtën mënyrë sikurse në shkollat 

profesionale. Praktikat profesionale në universitet nuk gjejnë mbështetjen e duhur nga strukturat e 

arsimit të lartë dhe nuk kanë një kuadrë ligjor favorizues sikurse praktikat e shkollave profesionale, gjë që 

e kthen organizimin e tyre vetëm në bazë të lidhjeve personale, informalitietit dhe si detyrim për 

studentët për të shlyer një lëndë programi.  

Rritja e orëve dedikuar praktikës profesionale, sidomos në universitet. Universiteti duhet t’i largohet 

gradualisht mësimit në auditore bazuar në mësimdhënien me qendër profesorin dhe nga dhënia e 

informacioneve voluminoze, skolastike me shënime që mbeten në fletore dhe janë larg njohurive që 

përkthehen në aftësi në tregun e punës. 

Rritja e motivimit të studentit për ndjekje më eficiente të praktikës, ndoshta edhe me pagesë minimale  

për praktikantin profesional dhe me përfshirjen e periudhës së punës së zhvilluar në sistemin e-albania.     

Është interesant motivimi i nxënësve/studentëve/të papunëve nga njëra anë, dhe ofruesve nga ana tjetër 

kur trajnimi shihet si aspekt që të ndihmon të punësohesh jashtë Shqipërisë. Sidomos qendrat e 

trajnimeve, publike dhe private, janë orientuar drejt formimit të krahut të punës për të plotësuar 

kërkesat e vendeve perëndimore. Në këto qendra formohen hidraulikë, parukierë, teknikë të mesëm etj. 

Sipas përfaqësueses së Zyrës së punës “qëllimi kryesor është të marrin një certifikatë që të ikin jashtë 
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shteti sepse në çdo vend të perëndimit i kërkohet të lidhin një kontratë pune vetëm përkundrejt kësaj 

certifikate.“ 

Studimi i vazhdueshëm i tregut të punës dhe gjurmimi i të diplomuarve që të identifikohen në kohë reale 

aftësitë që nuk i përshtaten më këtij tregu dhe nevojat e reja që dalin në kushtet e zhvillimit dinamik të 

biznesit.  

Përveç aftësive teknike, bizneset kërkojnë edhe aftësitë e buta, puna në skuadër, etikë në komunikim, 

vlerat dhe sjelljet e individit në momentin që i punësojnë. Përfshirja e lëndëve që trajtojnë këto aftësi do 

të rriste shanset për punësim për studentët e diplomuar. Për këtë duhet bashkëpunim në mes ofruesve, 

apo fakulteteve brenda për brenda universitetit për identifikimin e mësimdhënësve të aftë në një fushë 

të tillë.   
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