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1. Hyrje 

1.1 Nisma për dialog të strukturar me biznesin 

Platforma e dialogut për zhvillimin e aftësive është një nismë 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 shumëfishta dhe përfshijnë: 

• 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 organizohen çdo vit në muajt tetor-nëntor në formatin e një workshopi. 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 deri në 4 workshope 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. Në takimet koordinuese mes ofruesve të arsimit dhe formimit në çdo 

qark përcaktohen industritë që do të ftohen gjatë tryezave të dialogut. 

Pjesëmarrësit në workshop-e janë si më poshtë: 

 

Rezultatet e pritshme nga tryezat e dialogut përfshijnë: 

• Vlerësimin e relevancës aktuale të ofertës rajonale/orientimit sipas kërkesave të tregut të 

punës; 

• Identifikimin e hendekut të aftësive në profile, në profesione dhe sasi (aftësitë që mungojnë) 

sipas industrive të caktuara; 

• Vlerësimin e gatishmërisë së kompanive në rajon për t’u angazhuar në ofrimin e ofertës 

mësimore. 

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

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

Palë të interesuara Agjencia Kombëtare e AFP dhe Kualifikimeve (AKAFPK);

Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (AKPA);

Drejtoritë Rajonale dhe Zyrat Vendore të Punësimit;

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

Agjenci Rajonale për Zhvillim (nëse ka) - Drejtoritë e Zhvillimit Ekonomik në 
bashkitë e targetuara;
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Tryezat vendore të dialogut janë pilotuar në tetor-nëntor 2019 në rajonet e Beratit, Vlorës, Lezhës dhe 

Shkodrës. Në 2020 nisma ka përfshirë edhe rajonin e Elbasanit. Në total janë zhvilluar 13 tryeza, në 5 

rajone, me pjesëmarrjen e 188 aktorëve të interesit. Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia 

COVID-19, 5 tryeza janë zhvilluar online përmes platformës Zoom. 

Ky raport mbulon gjetjet nga tryezat vendore të dialogut për zhvillimin e aftësive të organizuara në 

rajonin e Elbasanit. Raporti është i organizuar si më poshtë vijon: në fillim prezantohet sfondi i 

përgjithshëm ekonomik dhe tregu i punës në rajon, ndjekur nga gjetjet për çdo industri të konsultuar 

- me fokus tek nevojat për aftësi dhe adresimin aktual të nevojave. Në seksionin e fundit përmblidhen 

konkluzionet dhe propozimet për hapat e mëtejshëm. 

1.2 Sfondi i përgjithshëm ekonomik 

Të dhëna të përgjithshme mbi qarkun e Elbasanit 

Indikatori E dhëna  

Popullsia  270.074 

Lindshmëria  2.768  

Mosha medianë (vite) 37,1 

Shpenzimet mesatare mujore për NjEF (Lek)  63.847 

Shkalla e punësimit (%) 61 

Shkalla a papunësisë (%) 5,4 

Shkalla mesatare e pjesëmarrjes së forcës së punës (%) 64,1 

Nxënës të regjistruar në arsimin profesional 1.602 

Numri i ndërmarrjeve aktive 13.441 

 

1.2.1 Profili demografik dhe social 

Në vitin 2020, popullsia e qarkut të Elbasanit është 270.074 persona (135.367 femra dhe 134.707 

meshkuj) (INSTAT, 2020) e cila përbën edhe 9,5 % të totalit të popullsisë në nivel kombëtar. Gjatë 

dhjetë vjeçarit të fundit, qarku i Elbasanit ka pësuar një rënie popullsisë me 12,8% (2020 krahasuar 

me 2010) dhe një trend i tillë duket lehtësisht në Grafikun 1.  

 

Grafiku 1: Popullsia e qarkut të Elbasanit 

 
Burimi: INSTAT dhe përllogaritje të autorit (2020) 
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Trendi rënës i popullsisë në qarkun e Elbasanit, i atribuohet kryesisht migrimit të brendshëm, ku për 

vitin 2018, humbja neto ishte 1.272 persona. Më konkretisht numri total i të larguarve për vitin 2018 

ka kapur shifrën 2.688 persona, ndërsa numri i të ardhurve është 1.416 duke shënuar kështu një 

humbje neto prej 1.272 personash (INSTAT, 2018) dhe kjo shënon nivelin më të lartë të humbjes neto 

mbas qarkut të Dibrës.   

 

Për vitin 2019, numri total i lindjeve ishte 2.768 foshnje që përbën 10% të totalit të lindjeve në nivel 

kombëtar. Krahasuar me një vit më parë, numri i lindjeve ka shënuar një rënie me 5,4% (INSTAT, 2020). 

Për vitin 2019, numri total i vdekjeve ishte 2.065, që përbën edhe 9,4 % të totalit të vdekjeve në nivel 

kombëtar (INSTAT, 2020). Në lidhje me moshën mediane të popullsisë, ajo shënon rreth 37,1 vite në 

Elbasan (qarku i Gjirokastrës dhe qarku i Beratit, kanë popullsinë më të vjetër në vend) (INSTAT, 2019).  

 

Në vitin 2018-2019, numri total i nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm ishte 116.646.  Grafiku 

2 tregon një trend të përgjithshëm në nivel kombëtar, të numrit të nxënësve në arsimin e mesëm për 

periudhën 2006 - 2020, duke klasifikuar në mënyrë të veçantë arsimin profesional. Siç shihet edhe në 

grafik, ka një tendencë në ulje të numrit të përgjithshëm të nxënësve në arsimin e mesëm, e cila i 

atribuohet kryesisht edhe reduktimit të lindshmërisë.1 Në lidhje me numrin e nxënësve të cilët 

frekuentojnë arsimin profesional, duhet shënuar që në terma relative, tendenca është në rritje siç 

reflektohet edhe në grafikun e mëposhtëm.  

 

Grafiku 2: Numri gjithsej i nxënësve në arsimin e mesëm në Shqipëri 

 
Burimi: Të dhënat administrative nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
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Elbasanit, ishte 371 nxënës, 18,8% më pak krahasuar me një vit më parë. Rritja më e madhe e të 

diplomuarve të arsimit profesional në vitin shkollor 2018-2019 i takon qarqeve Gjirokastër, Durrës dhe 

Lezhë.  

1.2.2 Profili ekonomik  

Produkti i brendshëm bruto për Shqipërinë në vitin 2018 ishte 12.8 miliardë Euro (INSTAT, 2018). 

Qarku i Elbasanit për vitin 2018 kontribuoi me 7 %, dhe një kontribut i tillë ka pësuar një rritje të lehtë 

krahasuar me një vit më parë (ishte 6,8%). Gjatë 10 vjeçarit të fundit, kontributi i qarkut të Elbasanit 

në në PBB kombëtare, ka pësuar një rënie, siç duket edhe në grafikun e mëposhtëm. 

 

Grafiku 3: Kontributi në % në PBB kombëtare, i qarkut të Elbasanit  

 
Burimi: Të dhëna nga INSTAT (Llogaritë Rajonale në Shqipëri) dhe llogaritje të autorit  

 

Një përllogaritje e ndryshimit të rritjes reale të PBB për qarkun e Elbasanit, tregon se në vitin 2018 ka 

patur një rritje në krahasim me një vit më parë me, siç tregohet edhe në grafikun e mëposhtëm. 

 

Grafiku 4: Rritja Reale e Produktit të Brendshëm Bruto në % për qarkun e Elbasanit 

Burimi: Llogaritë Rajonale në Shqipëri, INSTAT, 2020 
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8.1%

7.7%

7.2%

7.5%
7.4%

6.9%
7.1%

6.8% 7%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

-1.1%

4.4% 3.7%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Republika e Shqipërisë Elbasan



8 
 

me 20% (2018 krahasuar me 2014). Megjithatë, pavarësisht normës së rritjes, në terma absolutë 

shpenzimet mesatare për konsum në qarkun e Elbasanit mbeten në nivele të ulta, krahasimisht me 

qarqet e tjera. Për nga madhësia, qarku i Elbasanit renditet në vendin e 11 nga 12 qarqe në total, ku 

nivelin më të ulët e ka qarku i Dibrës (me 58.461).  

Grafiku 5: Shpenzimet mesatare mujore për konsum 

 
Burimi: Anketa e Buxhetit të Familjes, 2014-2018 

 

Nëse do të analizonim përbërjen e strukturës së shpenzimeve mesatare mujore për konsum për 

qarkun e Vlorës, grupi “Ushqim dhe pije jo-alkolike” zënë peshën kryesore në buxhetin familjar me 

48,1% për vitin 2019 dhe kjo ka shënuar një rënie krahasuar me një vit më parë. Në terma ndryshimi, 

normën më të madhe të rritjes në dy vitet e fundit (2018-2019) e ka zëri i shpenzimeve për Arsimin 

ndërsa normën më të lartë të reduktimit, e ka zëri i Argëtim dhe kulturë (Tabela 1).   

 

Tabela 1: Struktura e shpenzimeve mesatare mujore për konsum të NjEF në qarkun e Elbasanit në %  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ushqim dhe pije jo-alkolike 47,6 52,1 53,4 52,2 52,6 48,1 

Pije alkolike,duhan 4,5 3,8 4,1 4,9 5,1 5,2 

Veshje dhe Këpucë 3,1 4,7 4,4 3,8 3,4 4,4 

Shpenzime për banesën, ujë, energji elektrike, 
qera të paguar 

10 10,8 9 9,2 8,8 10,3 

Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje të 
zakonshme të banesës 

4,8 5 5,7 5,7 7,3 7,8 

Shëndet 4,3 3,5 3,6 3 3 3,1 

Transport 6,7 6,5 4,3 5,1 3,8 4 

Komunikim 3,4 2,7 3,6 3,4 3,3 3,2 

Argëtim dhe kulturë 2,4 2 2,1 2,1 2,1 1,8 

Arsim 4,5 1,4 1,3 1,6 1,2 3 

Restorante dhe hotele 2,9 2,3 1,9 2,6 2,6 2,6 

Të tjera mallra dhe shërbime  5,7 5,1 6,4 6,4 6,7 6,4 

Gjithsej 100 100 100 100 100 100 

 Burimi: Anketa e Buxhetit të Familjes, 2014-2018 
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Në këndvështrimin gjinor, siç duket edhe në Grafikun 6, meshkujt janë më aktivë në tregun e punës. 

Për vitin 2019, në qarkun e Elbasanit shkalla e punësimit për meshkujt ishte 65% dhe shkalla e 

69,442 70,766 73,143 73,400 75,935 

53,013 55,671 57,290 57,831 
63,847 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

2014 2015 2016 2017 2018

Shqipëri Elbasan



9 
 

punësimit për femrat ishte 56%, duke shënuar kështu një hendek gjinor prej 9 pikë % (një përkeqësim 

të këtij hendeku me 1 pikë %, krahasuar me një vit më parë). 

 

Grafiku 6: Shkalla e punësimit për qarkun e Elbasanit 

 
Burimi: Anketa e Forcave të Punës, INSTAT, 2019 

 

Një analizë e shkallës së punësimit sipas sektorëve të ekonomisë, tregon se në qarkun e Elbasanit, 64% 

janë të punësuar në sektorin e bujqësisë, 26% në sektorin e shërbimeve dhe 10% në sektorin e 

industrisë.3 

 

Grafiku 7: Struktura e punësimit në qarkun e Elbasanit, sipas sektorëve të ekonomisë për vitin 2019 

Burimi: Anketa e Forcës së Punës, INSTAT, 2020  

Për vitin 2019, shkalla e papunësisë në nivel kombëtar regjistrohej 11.5 %, duke shënuar kështu një 

përmirësim me 5.6 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2015 (në 2015 shkalla e papunësisë ishte 17.1%). 

Për qarkun e Elbasanit, shkalla e papunësisë regjistrohet 5,4% e forcës totale të punës, duke shënuar 

kështu një përmirësim të ndjeshëm me 8 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2016 (shih Grafikun 9). 

Qarku i Elbasanit renditet i pari për normën më të ulët të papunëssië. Për vitin 2019, shkalla më e lartë 

e papunësisë, shënohet në qarkun e e Lezhës (17,7%) ndërsa shkalla më e ulët e papunësisë 

regjistrohet në qarkun e Elbasanit (5,4%).  

Grafiku 8: Shkalla e papunësisë për qarkun e Elbasanit 

 
3 Anketa e Forcës së Punës, 2020. Marrë këtu http://www.instat.gov.al/media/6942/njoftim-per-media-lfs-
vjetore-2019_shqip.pdf.  
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Burimi: Anketa e Forcave të Punës, INSTAT, 2019 

 

Për vitin 2019, shkalla mesatare e pjesëmarrjes në forcat e punës për vendin është 60.4%, e rritur me 

4,7 pikë përqindje krahasuar me vitin 2015. Në qarkun e Elbasanit, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e 

punës është 64,1%, 1,7 pikë përqindje më pak krahasuar me një vit me parë (shih Grafikun 10). Qarku 

i Elbasanit renditet i gjashti për shkallën e pjesëmarrjes së forcës së punës. Vendin e parë me nivelin 

më të lartë e mban qarku i Beratit.  

 

Grafiku 9: Shkalla e pjesëmarrjes së forcës së punës në qarkun e Elbasanit 

 
Burimi: Anketa e Forcave të Punës, INSTAT, 2019 

 

Sipas të dhënave administrative të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, në fund të vitit 

2018 numri total i punëkërkuesve të papunë në nivel kombëtar, ishte 64.781. Krahasuar me një vit më 

parë, ky numër është reduktuar me 22%. Vetëm për qarkun e Elbasanit, numri i punëkërkuesve të 

papunë për vitin 2018, është 8.480 ose 13% ndaj totalit në nivel kombëtar. Një peshë e tillë nuk ka 

ndryshuar krahasuar me vitin 2016 (ishte 13,2%).4  

Grafiku 10: Punëkërkues të papunë sipas nivelit të arsimit   

 
Burimi: Të dhëna të marra nga Buletini Vjetor i Shërbimit Kombëtar i Punësimit 2016, 2017, 2018 dhe 

përpunim i autorit 

 
4 Të dhëna të aksesuara nga SHKP dhe llogaritje të autorit.  
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Një disagregim i punëkërkuesve të papunë për qarkun e Elbasanit, në terma të arsimimit, grafiku i 

mëposhtëm krijon një pamje të qartë, për tre vitet e fundit. Për vitin 2018, peshën më të madhe të 

punëkërkuesve të papunë e zënë ata me arsim deri në 8-9 vjeçar dhe kjo ka pësuar një rënie krahasuar 

me një vit më parë. Ndryshe, punëkërkues të papune me arsim profesional, nuk ka patur ndryshim 

gjatë tre viteve të studiuara. Në rritje të lehtë shënon edhe kategoria e punëkërkuesve të papunë, me 

arsim të lartë.  

 

1.3.1  Kërkesa për punë  

Për vitin 2019, numri total i ndërmarrjeve aktive në nivel kombëtar regjistrohet 162.342. Nga këto, 

vetëm 8,3% e tyre (ose 13.441) janë të përqëndruara në qarkun e Elbasanit. Pjesa më e madhe e 

bizneseve janë të përqëndruara në qarkun e Tiranës (33%) dhe në qarkun e Fierit (14%) ndërsa numri 

më i vogël është përqëndruar në qarkun e Kukësit (1%) dhe të Dibrës (2%). Numri i ndërmarrjeve aktive 

në vlerë absolute në qarkun e Elbasanit, ka ardhur duke u rritur por norma e rritjes nuk është e 

qëndrueshme. Duhet shënuar se norma e rritjes e pazakontë në vitin 2015, lidhet me procesin e 

regjistrimit të fermerëve.  

 

Grafiku 11: Numri i ndërmarrjeve aktive ndër vitë, në qarkun e Elbasanit 

 
Burimi: Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve, INSTAT 

 

Tabela 2, tregon për shpërndarjen e ndërmarrjeve aktive sipas sektorëvë të ekonomsië, në qarkun e 

Elbasanit, për gjashtë vitet e fundit. Duke ju referuar peshës relative ndaj totalit të ndërmarrjeve 

aktive, shohim se ka një rritje të ndjeshme të numrit të ndërmarrjeve në sektorin e bujqësisë, pyjeve 

dhe peshkimit. Kjo ka ardhur si rezultat i regjistrimit të të gjithë fermerëve, nisur qysh prej vitit 2015.5 

Në qarkun e Elbasanit, për vitin 2018, 32% e ndërmarrjeve aktive kanë statusin e fermerit. Mbas 

“pastrimit” të kësaj rritjeje artificiale (në numër regjistrimi), shohim që sektori i Tregtisë ka patur një 

rritje me 1 pikë % nga 2017 në 2018.  

 

 
5 Në numrin e ndërmarrjeve aktive, përfshihen edhe fermerët. Në nivel kombëtar rreth 25% e ndërmarrjeve 
aktive janë me statusin fermer. Regjistri statistikor të ndërmarrjeve prej vitit 2015 përmban edhe fermerë të 
pajisur me numër identifikimi të personit të tatueshëm, NIPT. Kjo ka ardhur si rezultat i regjistrimit të fermerëve 
pranë Drejtorive Rajonale Tatimore, në zbatim të udhëzimit të Ministrit të Financave Nr. 19 datë 3.11.2014 “Për 
Zbatimin e Regjimit të veçantë të Skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë për Qëllime të Tatimit mbi 
Vlerën e Shtuar”. 
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Tabela 2: Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik, në qarkun e Elbasanit në % 

Sektori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bujqësia, Pyjet e Peshkimi 1% 18% 30% 34% 38% 42% 

Industria  10% 9% 7% 7% 7% 6% 

Ndërtimi  2% 2% 1% 1% 2% 2% 

Tregtia  43% 34% 28% 26% 25% 23% 

Transporti e Magazinimi  10% 6% 5% 4% 4% 4% 

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 16% 17% 15% 14% 13% 12% 

Informacioni e Komunikacioni  2% 1% 1% 1% 1% 1% 

Shërbime të tjera  15% 13% 12% 12% 11% 11% 

Totali  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Burimi: Përpunim i autorit bazuar në të dhënat e Regjistrit Statistikor të Ndërmarrjeve, INSTAT 

 

Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, për vitin 2018 në qarkun e 

Elbasanit, janë siguruar 7.828 vende të lira pune, më shumë se dyfishin e vlerës së një viti më parë (në 

2017 u siguruan 3260). Nga 7.828 vende të lira, rezulton se 7.621 janë vende të reja pune ndërsa 207 

janë zëvendësime. Numri më i madh i vendeve të lira të shpallura, për vitin 2019 për qarkun e 

Elbasanit, është në sektorin e industrisë përpunuese (71%).6 

 

1.4 Tryezat dhe industritë e konsultuara në Elbasan 
Tryeza e parë e dialogut u zhvillua me sektorin e “Shërbime Mjetesh Transporti”, e cila u mbajt më 

datë 03.11.2020. Të pranishëm ishin përfaqësues të ofruesve kryesorë publikë si: Shkolla e mesme 

profesionale “Ali Myftiu”, Drejtoria rajonale e formimit profesional publik Elbasan dhe Universiteti i 

Elbasanit “A. Xhuvani”. Në takim gjithashtu morën pjesë përfaqësues të tjerë të institucioneve 

shtetërore si drejtoresha e Zyrës Rajonale të Punësimit Elbasan. 

Tryeza e dytë e dialogut me sektorin “Hoteleri Turizëm", u mbajt më datë 09.11.2020. Ofrues të 

pranishëm në tryezë ishin: Shkolla e mesme profesionale “Ali Myftiu”, Shkolla e mesme profesionale 

“Salih Çeka”,  Drejtoria rajonale e formimit profesional publik Elbasan dhe Universiteti i Elbasanit “A. 

Xhuvani”. Në takim gjithashtu morën pjesë përfaqësues të tjerë të institucioneve shtetërore nga Zyra 

Rajonale e Punësimit Elbasan dhe Agjensia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi. 

Tryeza e tretë e dialogut me sektorin “Ndërtim”, u mbajt më datë 11.11.2020. Ofrues të pranishëm në 

tryezë ishin: Shkolla e mesme profesionale “Ali Myftiu”, Drejtoria rajonale e formimit profesional 

publik Elbasan dhe Universiteti i Elbasanit “A. Xhuvani”. Në takim gjithashtu morën pjesë përfaqësues 

të tjerë të institucioneve shtetërore si drejtoresha e Zyrës Rajonale të Punësimit Elbasan dhe 

përfaqësues të Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi.  

Tryeza e katërt e dialogut me sektorin “Logjistikë”, u mbajt më 17.11.2020. Ofrues të pranishëm në 

tryezë ishin: Shkolla e mesme profesionale “Ali Myftiu”,Shkolla e mesme profesionale “Salih Çeka” 

dhe Universiteti i Elbasanit “A. Xhuvani”. Në takim gjithashtu morën pjesë përfaqësues të tjerë të 

institucioneve shtetërore nga Zyra Rajonale e Punësimit Elbasan dhe AKPA. 

 
6 Burimi: Sipas kërkesës drejtuar Sektorit të Informacionit të Tregut të Punës, Drejtoria e Planifikimit dhe 

Performancës, Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. 
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2. Nevojat për aftësi në rajon në bazë industrie 

2.1 Industria – Shërbime mjetesh transporti 

2.1.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria e shërbimeve të mjeteve të transportit zë një peshë të konsiderueshme në industrinë e 

shërbimeve dhe në ekonominë e rajonit të Elbasanit. Një analizë e nxënësve të regjistruar në arsimin 

profesional, sipas drejtimeve për vitin akademik 2019-2020 për qarkun e Elbasanit, tregon se 

orientimin dhe interesin më të lartë e kanë në drejtimin e shërbim mjetesh transporti. Gjithashtu, 

numri i lartë i bizneseve që operojnë në këtë industri është një tjetër tregues i rëndësisë së kësaj 

industrie në rajonin e Elbasanit. Rritja e numrit të mjeteve të transportit (privat dhe publik) si dhe 

nevojës që lind në mirëmbajtjen e këtyre mjeteve ndikon gjithashtu në rritjen e shërbimeve dhe 

numrit të bizneseve në këtë industri.  

Shërbimet që kjo industri ofron janë të ndryshme, psh: shërbime elektroaut, servis makine, shërbime 

xhenerike, vendosje tapicerie, rregullim llamarine, ndërrim gomash, shërbime bazë të makinës 

(ndërrim vaj-filtra), shërbime të motorrit, etj. Kjo industri krijon mundësi për vetëpunësim ose krijimin 

e bizneseve të vogla.  

Përfaqësuesit e këtij biznesi e kanë evidentuar si domosdoshmëri nevojën për aftësi teknike specifike 

të cilat ndihmojnë në zhvillimin e biznesit të tyre dhe ofrimin e shërbimeve për klientët, por që 

përgatitja e praktikantëve dhe të punësuarve në këtë drejtim është e dobët.  

Në tryezën e datës 03.11.2020, ishin të pranishëm këto biznese:  

• AutoservisAlfred Braho; 

• Autoservis Blerim Debrova; 

• Autoservis Romario Lato; 

• Servis Elektroaut Sokol Tola; 

• Servis- riparim Karrocerie; 

• Autoservis Tupi; 

• Auto File.  

Bizneset e pranishëm në tryezë punësojnë 2-4 punonjës (të deklaruar), por pranojnë mbi 10 

praktikantë në vit. Personat e deklaruar rezultojnë të jenë të vetëpunësuar ose ortakë në biznes. 

Prezenca e tyre në treg varijon nga 5 vjet deri në mbi 10 vjet.  

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

Gjatë takimit u vu re se pjesa më e madhe e bizneseve në këtë sektor kanë një numër të ulët të të 

punësuarve dhe një numër të lartë të praktikantëve.  

Përfaqësuesit e bizneseve u shprehën se gjatë 2 viteve të fundit kanë konstatuar ulje të ndjeshme të 

numrit të të punësuarve për shkak të kërkesës për paga të larta nga ana e punonjësve. Një pjesë tjetër 

pohojnë se mundësitë e punësimit në këtë sektor nuk shihen me interes nga të rinjtë që formohen 

dhe aftësohen në këtë fushë.  

Përfaqësuesit e kësaj industrie shprehen se të rinjtë kanë nevojë për trajnime profesionale dhe 

praktikë profesionale gjatë dhe pas përfundimit të arsimit. Një pjesë e mirë e tyre kanë marrë një 

formim të përgjithshëm por jo specifik në një fushë të caktuar. Formimi profesional nga ana e ofruesve 
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është kryesisht teorik dhe kurrikulat kanë nevojë për përshtatje të vazhdueshme sipas nevojave të 

profesionit. Sfidë në këtë sektor mbetet njohja dhe përdorimi i makinerive dhe pajisjeve të cilat 

gjithnjë e më shumë modernizohen dhe kërkojnë aftësime të reja ne përdorim. Të rinjtë e punësuar 

nuk i njohin këto makineri dhe pajisje dhe është e vështirë t’i besosh përdorimin e tyre për shkak të 

kostos së lartë në rast defekti. 

2.1.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet dhe aftësitë 

Përfaqësuesit e biznesit shprehen se numri i lartë i të rinjve të papunësuar është pasojë e faktit se ata 

janë të prirur të zgjedhin vetëm një sektor për të punuar, prsh: elektroaut dhe jo mekanik. Për këtë 

arsye krijohet një disnivel midis ofertës dhe kërkesës në tregun e punës. Rritet oferta për specialist 

“mekanik” dhe ulet oferta për specialist “elektroaut” nga ana e bizneseve. Ndërkohë bizneset 

shprehen se ata kanë nevojë për punëtorë në profile të tilla si:  

• Oksigjenist; 

• Stukator; 

• Saldator; 

• Motorist; 

• Bojaxhi; 

• Karrocier; 

• Llamarist, etj,  

profile këto që nuk preferohen nga të rinjtë. 

Një arsye tjetër përse të rinjtë zgjedhin një sektor dhe jo një tjetër është pagesa. Një punëtor 

“elektroaut” paguhet më shumë dhe më mirë sesa një “mekanik”. 

Lidhur me aftësitë në aspektin teknik dhe aftësitë e buta, përfaqësuesit e biznesit shprehen se të 

punësuarit në këtë sektor duhet të zhvillojnë aftësitë teknike më shumë sesa aftësitë e buta. Kjo pasi, 

pjesa më e madhe e punës është e fokusuar më shumë në aftësitë teknike sesa marrëdhënie me 

klientët.  

Nga diskutimi u arrit në përfundimin se të rinjtë të cilët punojnë në këtë sektor kanë mangësi në 

njohuritë teknike për profile të caktuara.  

Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Përfaqësuesit e këtij sektori shprehen se të rinjtë nuk duhet thjesht të fitojnë një vend pune, por edhe 

të rriten profesionalisht në të. Ata janë të gatshëm të paguajnë trajnime profesionale por vetëm nëse 

konstatojnë që punonjësi i tyre ka potencial dhe dëshirë për të mësuar më shumë. Bizneset shprehen 

se në shumicën e rasteve të rinjtë duan të përfundojnë punën e ngarkuar dhe nuk shprehin interes 

për t’u aftësuar më tej profesionalisht. Në rastet kur vetë punëtori ka treguar interes nuk i ka munguar 

mbështetja.  

Përfaqësuesit e bizneseve të pranishëm në takim shprehen se ka patur raste kur një person i cili ka 

nisur të punojë në këtë sektor si praktikant është punësuar me kohë të plotë dhe i është mundësuar 

zhvillimi profesional në fushën e caktuar (trajnime, kurse). 
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Nga ana tjetër, vetë programet mësimore dhe kurrikulat e këtyre profesioneve të arsimit profesional 

parauniversitar, krijojnë një ngërç mes të rinjve dhe vendit të punës. Gjatë 4 viteve të studimit të rinjtë 

fokusohen më shumë në aspektin teorik dhe orët e praktikës janë të pamjaftueshme.  

2.1.4 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Përfaqësuesit e këtij sektori u shprehën të gatshëm për të bashkëpunuar me ofruesit në rajon për të 

rritur kapacitetet në secilin profil. Drejtoresha e Zyrës Rajonale të Punësimit në Elbasan, gjatë takimit 

prezantoi skemat e reja të mbështetjes së punësimit i cili u vjen në ndihmë edhe bizneseve dhe 

programeve të formimit profesional. 

Pjesa më e madhe e bizneseve nuk kishin dijeni për skemat e punësimit apo programet e formimit 

profesional por ajo kategori që kishte dijeni ishte e kënaqur me rezultatet e përftuara. Interesi për 

bashkëpunim ishte i lartë.  Ata adresuan nevojën e rritjes së mundësive për trajnime të të rinjve për 

të nxitur dëshirën e tyre për të punuar në këtë sektor. 

Në lidhje me ofruesit, sektori privat propozon më shumë angazhim me të rinjtë për të treguar 

avantazhet konkuruese të aftësimit në këtë sektor si dhe më shumë prezencë nëpërmjet komunikimit 

edhe me mjete tëtjera marketing-u për të bindur të rinjtë të aftësohen në këto drejtime për shkak të 

nevojës që ka tregu.   

2.2 Industria – Turizëm 

2.2.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Sektori i turizmit në qytetin e Elbasanit është zhvilluar ndjeshëm gjatë viteve të fundit duke rritur 

interesin e bizneseve të ndryshme për të investuar e për pasojë duke rritur interesin e insititucioneve 

ofruese për të shtuar degë specifike në fushën e turizmit. Nga ana tjetër edhe bizneset ekzistuese e 

konsiderojnë të domosdoshëm shtimin e shërbimeve në këtë sektor për t`ju përshtatur nevojave të 

tregut. Së fundmi, në qytetin e Elbasanit ofrohen edhe aktivitete të tilla si, hiking apo kayak, nga 

agjenci të caktuara turistike.  

Gjatë vitit 2019-2020, sipas një studimi të INSTAT, rezulton se numri i nxënësve të cilët kanë zgjedhur 

drejtimin e hoteleri turizëm, në shkollën e mesme profesionale në Elbasan është 275, një numër i lartë 

krahasuar me atë të disa viteve më parë. 

Gjithashtu, gjatë pesë vjeçarit të fundit, shpenzimet mesatare mujore, të familjeve në qytetin e 

Elbasanit janë rritur me 20% (2018 krahasuar me 2014) dhe pjesa më e madhe e shpenzimeve shkojnë 

për turizëm. Frekuentimi i hoteleve, restoranteve, bujtinave apo bareve është rritur ndjeshëm, 

kryesisht nga turistë të huaj por edhe shqiptarë.  

Në tryezën e datës 09.11.2020 ishin të pranishëm, këto biznese: 

• Real Skampins – Hotel, Bar&Restorant;  

• Elite Travel; 

• Albanian Sport and Tourism Agency (AST). 

Tipologjia e kësaj industrie vjen në forma të ndryshme si: hotele, restorante, bujtina, agjensi të ofrimit 

të produkteve te ndryshm turistike apo aktiviteteve argëtuese turistike, etj. Ofruesit theksuan 

rëndësinë e zhvillimit të këtij sektori pas shtimit të shërbimeve të ofruara prej tyre. Gjithashtu ata 

parashtruan kërkesën e vazhdueshme që ky sektor ka për punonjës të kualifikuar të cilët mund ti 

shërbejnë turistëve shqiptarë por edhe të huaj, duke marrë në konsideratë faktin se numri i turistëve 
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të huaj, ka ardhur në rritje gjatë dy viteve të fundit. Rritja e cilësisë dhe përmirësimi i ofertës ishin disa 

nga domosdoshmëritë që u theksuan në takim.  

Numri i të punësuarve nga bizneset prezente në tryezë varion nga 40-60 punonjës të regjistruar në 

total dhe numri i praktikantëve nga 20-30 praktikantë. Prezenca e tyre në treg varionte nga 5 vit deri 

në mbi 10 vjet. 

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

Gjatë takimit u vu re se pjesa më e madhe e bizneseve kanë nevojë për zhvillimin e takimeve të hapura 

periodikisht duke qenë se ky sektor është vazhdimisht në ndryshim dhe zhvillim duke u përshtatur me 

nevojat e tregut dhe situatave të paparashikueshme. COVID-19 ka ndikuar jo pak në këtë industri. 

Bizneset e pranishëm u shprehen se e kanë parë të arsyeshme reduktimin e stafit të punës pas 

pandemisë për shkak të uljes së kërkesës. Megjithatë ata janë të hapur për bashkëpunim. Pavarësisht 

uljes së numrit të punonjësve ata nuk e kanë refuzuar pranimin e praktikantëve në sektorë të caktuar. 

Edhe pse pandemia ndikoi në reduktimin e stafit, bizneset kanë shtuar shërbimet dhe produktet e për 

pasojë kanë nevojë për ndihmë teknike dhe burime njerëzore. 

Shtimi i shërbimeve të reja kërkon aftësim në fusha speficike. Kërkesa për punonjës është më e lartë 

sesa kërkesa për tu punësuar në këtë sektor. Gjithashtu, numri i të rinjve të punësuar pas përfundimit 

të arsimit profesional apo praktikës profesionale është i ulët në krahasim me nevojat e tregut, shkak 

është mungesa e aftësive profesionale në sektorë specifik.  

 

2.2.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet dhe aftësitë 

Bizneset e pranishëm u shprehen se të rinjtë kanë interes për të punuar në këtë sektor por shpesh 

herë ata nuk janë të përgatitur ose nuk janë mjaftueshëm të motivuar. Një problem është mungesa e 

njohurisë së gjuhës angleze. Ata shprehen se çelsi kyç i zhvillimit të këtij sektori është komunikimi dhe 

bashkëpunimet me vendet e huaja e bëjnë domosdoshmëri njohurinë e kësaj gjuhe, madje në nivel 

mbi mesataren.  

Kurrikulat sipas bizneseve të pranishëm nuk i aftësojnë mjaftueshëm të rinjtë për këtë sektor. Gjatë 

studimeve ata marrin njohuri të përgjithshme por jo teknike dhe kjo bën që ata të kenë vështërsi të 

integrohen në këtë sektor. Për këtë arsye ata sugjerojnë ndryshime në kurrikul për t’u përshtatur me 

nevojat e tregut dhe biznesit. Të rinjtë duhet të specializohen në një fushë pasi nuk mund të 

dijnë/bëjnë gjithçka. Bizneset aktualisht i trajnojnë vetë të rinjtë që punësojnë për t’i aftësuar në 

profilin ku punësohen por kjo është kosto për biznesin. Ata nuk kanë interes të punësojnë një të ri të 

paformuar profesionalisht. Përfaqësuesit e pranishëm të kësaj industrie u shprehën se kanë nevojë 

për punonjës jo vetëm të aftësuar teknikisht, por edhe të motivuar. 

Bizneset shprehen se në treg është vështirë të gjenden profesionistë në fushën e:  

• Tour Guide (të flasë gjuhë të huaj) 

• Menaxhimit 

• Marketing-ut 

Lidhur me aftësitë në aspektin teknik dhe aftësitë e buta, përfaqësuesit e biznesit shprehen se të 

punësuarit në këtë sektor duhet të kenë të zhvilluara të dyja aftësitë, si ato të buta edhe teknike kjo 

pasi komunikimi është baza e zhvillimit të këtij sektori. Ata kanë nevojë për punonjës të aftë fizikisht 
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për të përballuar punën ose fluksin e punës (rasti i AST), të aftë të komunikojnë, në gjuhë të huaj por 

edhe në shqip dhe të ruajnë marrëdhënie korrekte me klientin dhe kolegët si edhe aftësi të mira të 

manaxhimit të kohës, punës, por edhe situatave të paparashikuara në vendin e punës. 

Bizneset e pranishëm në takim shprehen se aktualisht të rinjtë janë të paorganizuar dhe jo të 

kualifikuar. As nxënësit e shkollave profesionale as studentët në përfundim të studimeve të larta ose 

të diplomuar, nuk janë të kualifikuar aq sa duhet. Ky sektor ka nevojë për ekspertë për të përfaqësuar 

biznesin tek palët e treta.  

Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Përfaqësuesit e bizneseve të këtij sektori shprehen se kryesisht e mbulojnë vetë procesin e trajnimit 

të punonjësve para dhe gjatë punësimit. Ata mendojnë se është e nevojshme të rritet bashkëpunimi 

me grupet e interesit/aktorët duke shkëmbyer të dhëna dhe informacione në interes të secilit sektor, 

të rishikohen kurrikulat dhe të përmirësohet shërbimi në shkollat profesionale, të aftësohen të rinjtë 

në gjuhë të huaj. Është domosdoshmëri njohja e gjuhës angleze në nivel mbi mesataren. Të ofrohen 

kurse dhe trajnime profesionale nga institucione publike përpara dhe gjatë periudhës së punësimit, 

praktikat e punës nga ana e studentëve të mos jenë fictive, por të realizohen në terren si edhe të 

orientohen të rinjtë drejt profesioneve teknike/specifike. 

 

2.2.4 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Përfaqësuesit e këtij sektori u shprehën të gatshëm për të bashkëpunuar me ofruesit në rajon për të 

rritur kapacitetet në secilin profil. Ato e vlerësuan shumë këtë takim si një mënyrë për të ndërtuar së 

pari një urë komunikimi midis palëve. Zyra Rajonale e Punësimit në Elbasan, Agjencia Kombëtare për 

Punësim dhe Aftësi, shkollat profesionale dhe Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” u 

shprehën të gatshëm për të bashkëpunuar. Prej më shumë se dy vitesh, UE ofron programe studimi 

Bachelor në këtë fushë si dhe programe dy vjeçare profesionale dhe tendenca në ofrimin e 

programeve të reja është në rritje pasi kërkesa nga të rinjtë dhe tregu i punës është i lartë. 

 

2.3 Industria – Ndërtim 

2.3.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Industria e ndërtimit në qytetin e Elbasanit është një sektor i cili grumbullon të ardhura të 

konsiderueshme pasi zhvillojnë aktivitet të madh ekonomik, por pavarsisht kësaj interesi i të rinjve për 

të studiuar në këtë fushë është i ulët. Gjatë vitit 2020, numri i nxënësve në shkollën e mesme 

profesionale në qytetin e Elbsanit ishte 67 nxënës. Nga ana tjetër, ky sektor përballet edhe me një 

fenomen tjetër që është largimi i punonjësve. Në shumicën e rasteve shkak bëhet paga e ulët e 

punonjësve. Për këtë arsye, pas aftësimit në një profil të caktuar pune, punonjësit preferojnë të 

largohen nga vendi aktual i punës për t’u punësuar në ndërmarrje të tjera, me paga më të larta dhe 

shpesh herë në rajon. Megjithatë, kërkesa për ndërtime vazhdon të jetë e lartë, kështu sektori është 

gjithnjë në rritje e për pasojë edhe kërkesat në tregun e punës janë në rritje gjithashtu. Gjatë vitit 

2020, sektori i ndërtimit u ndikua nga pandemia e shkaktuar për shkak të COVID-19 dhe kjo është 

arsyeja pse investimet ishin më të ulta sesa vitet e kaluara. Por, investimet që kishin nisur vazhduan 

normalisht.  

Pjesëmarrësit e pranishëm në takimin e datës 11.11.2020 ishin si më poshtë: 

• DOKO Sh.p.k 
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• Knauf Albania&Kosovo 

• Kreka sh.p.k  

• VDI Group 

Ofruesit theksuan rëndësinë e industrisë së ndërtimit në qytetin e Elbasanit. Tipologjia e kësaj 

industrie vjen në forma të ndryshme, nga shërbime hidraulike, elektrike, salduese, montuese, punues 

gipsi, deri në murator, teknik ndërtimi. Bizneset e pranishme parashtruan kërkesën e vazhdueshme 

që ky sektor ka për punonjës të kualifikuar në profile të caktuara pasi shpesh herë ata përballen me 

punonjës të papërvojë. Punonjësit zgjedhin të largohen nga puna brenda një periudhe shumë të 

shkurtër për shkak të pagës.  

Marrëdhëniet e punës në këtë sektor rregullohen me kontrata pune me afat të përcaktuar dhe me 

kontrata shërbimi. Përgjithësisht numri i punonjësve arrin mbi 50 punëtorë, ku secili punonjës ka një 

detyrë specifike (grupe pune teknike dhe ekonomistë, financier, manaxher). Numri i praktikantëve 

është përgjithësisht i ulët pasi bizneset shprehen se e kanë të vështirë t`ia besojnë punën një personi 

pa eksperiencë. 

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

Gjatë takimit u vu re se një pjesë e mirë e bizneseve janë ndikuar nga gjendja e jashtëzakonshme e 

krijuar për shkak të COVID-19. Numri i punonjësve është ulur ndjeshëm pasi sektori i ndërtimit ishte 

një nga sektorët më të prekur nga pandemia. Por edhe në një gjendje të zakonshme ata shprehen se 

të rinjtë nuk kanë interes të punësohen në këtë sektor për shkak të pagesave të ulta dhe faktit që e 

konsiderojnë një punë pa prespektivë, por nga ana tjetër nuk mungojnë edhe rastet kur punonjësit 

fitojnë eksperiencën, trajnohen dhe më pas largohen në vende të tjera pune ose jashtë vendit. 

Bizneset shprehen se janë të hapur për të bashkëpunuar me institucionet përkatëse të formimit 

profesional ose të zyrës së punës ose partnerë të cilët do të ndihmonin në formimin profesional të 

punonjësve përpara punësimit të tyre pasi është kosto për to aftësimi i punonjësve dhe mbi të gjitha 

pasojat që lënë ikja e tyre. 

Bizneset janë të hapur të bashkëpunojnë edhe lidhur me praktikat profesionale që mund të zhvillojnë 

studentët/nxënësit e shkollave profesionale në këtë profil. Ata kërkojnë qëndrueshmëri të punonjësve 

dhe profesionistë (teknik).  

2.3.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet dhe aftësitë 

Në shkollën profesionale sektori i ndërtimit është një risi e për pasojë numri i profesionistëve është i 

ulët. Problematikë është edhe kualifikimi i tyre jo në nivelin e duhur. Bizneset shprehen se nuk kanë 

informacion për ndonjë zyrë që mund t’i drejtohen në rastet kur kërkojnë punonjës dhe për këtë arsye 

ata punësojnë punëtorë në mënyrë informale ose rrugë të tjera.  

Bizneset në sektorin e ndërtimit kërkojnë punonjës në profilet specifike si:  

• Ndërtues; 

• Teknik;  

• Elektricist;  

• Hidraulik; 

• Patinues;  

• Bojaxhi; 
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• Punues gipsi; 

• Saldator; 

• Përpunues metali;  

• Montator.  

Lidhur me aftësitë në aspektin teknik dhe aftësitë e buta, përfaqësuesit e biznesit shprehen se të 

punësuarit në këtë sektor duhet të kenë të zhvilluara aftësitë teknike.  Ata kanë nevojë për punonjës 

të aftë fizikisht për të përballuar punën, vështirësitë e profesionit ose fluksin e punës. Aftësitë e buta 

nuk janë të domosdoshme. Gati 90% e të punësuarve duhet të kenë të zhvilluara aftësitë teknike 

specifike të lidhura me shërbimet që ky sektor ofron.  

Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Përfaqësuesit e kësaj industrie shprehen se është i domosdoshëm bashkëpunimi me grupet e 

interesit/aktorët në shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve për secilin sektor. Të rinjtë kanë 

nevojë për aftësim në profile specifike. Ata duhet të orientohen drejt profesioneve teknike/specifike 

pasi oferta për punë në këtë sektor është e lartë. Duhet të ofrohen nga institucionet 

shtetërore/publike kurse dhe trajnime profesionale përpara punësimit në mënyrë që të punësuarit të 

mos jenë të pakualifikuar dhe ta kenë më të lehtë integrimin/përshtatjen në vendin e punës. 

2.3.4 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Përfaqësuesit e këtij sektori u shprehën të gatshëm për të bashkëpunuar me ofruesit në rajon për të 

rritur kapacitetet në secilin profil. Zyra Rajonale e Punësimit në Elbasan, Agjencia Kombëtare për 

Aftësim dhe Punësim, shkollat profesionale dhe Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani u shprehen 

të gatshëm për të bashkëpunuar në shkëmbimin e informacionit. Gjithashtu u diskutua 

domosdoshmëria e përditësimit të kurrikulave në shkollat profesionale dhe programet dy vjeçare 

profesionale në universitet me qëllim përshtatjen e tyre me kërkesat e tregut dhe vendit të punës.  

 

2.4 Industria – Logjistikë 

2.4.1 Tablo e përgjithshme mbi industrinë 

Logjistika mund të konsiderohet një nga sektorët më të rëndësishëm në çdo biznes dhe faktor i 

rëndësishëm në përcaktimin e konkurueshmërisë në treg apo nivelit të suksesit. Në Shqipëri kërkesa 

për të studiuar në këtë profil është relativisht e ulët. Bizneset nuk e kanë të përcaktuar si department 

më vete logjistikën pasi e kanë të vështirë të gjejnë profesionistë në këtë fushë. Në qytetin e Elbasanit 

ky profil ka marrë një rëndësi të veçantë.  

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, prej 3 vitesh tashmë ofron program studimi profesional 

dy vjeçare në “Logjistikë”. Numri i të rinjve të regjistruar në këtë program studimi ka ardhur në rritje 

nga viti në vit. Në vitin e parë të çeljes së programit të studimit ishin të regjistruar 63 studentë, në vitin 

e dytë 72 dhe në vitin e tretë 80 studentë. 

Të pranishëm në tryezën e datës 17.11.2020, ishin këto biznese: 

• EL Sh.p.k 

• BOVA Sh.p.k 
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Numri i të punësuarve përgjithësisht arrinte deri në 50 punonjës. Një pjesë e mirë e shërbimeve 

rregullohen me kontrata shërbimi. Numri i praktikantëve është përgjithësisht i ulët por shanset për të 

fituar një vend pune me kohe të plotë, pas përfundimit të praktikës janë më të larta për shkak të 

kërkesave të tregut të punës. 

 

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

Gjatë takimit u vu re se përgjithësisht aktivitetet e bizneseve nuk u ndikuan nga gjendja e 

jashtëzakonshme e krijuar për shkak të COVID-19. Ky konstatim vjen si rezultat inatyrës së produkteve 

apo shërbimeve që këto pjesëmarrës ofronin në treg të cilat janë produkte të rëndësishme të 

konsumit. Bizneset shprehen se për aktivitetin e import-eksportit pati ndryshime dhe shtim 

tëprocedurave të cilat u shoqëruan me masa shtrënguese por që sërish nuk ndryshuan thellësisht 

kërkesën konsumatore.  

Bizneset e pranishëm u shprehen se të rinjtë janë të interesuar të punësohen në këtë sektor por profili 

i punës është shumë teknik dhe kërkon persona të aftësuar si në komunikim (është domosdoshmëri 

njohja e gjuhëve të huaja), manaxhim, organizim, marketing dhe aftësi teknike në përdorimin e 

softwareve, databazave apo përgatitjes së inventarit. Aftësitë teknike mund të fitohen lehtësisht në 

vendin e punës nëse të rinjtë janë të motivuar dhe të përkushtuar për të punuar në këtë sektor. 

Përgjithësisht pagat janë të kënaqshme. 

Bashkëpunimet me Universitetin e Elbasanit dhe shkollën e mesme profesionale Salih Çeka në 

punësimin e të rinjve në këtë sektor, fillimisht si praktikantë e pastaj si punonjës me kohë të plotë, 

nuk kanë munguar nga ana e bizneseve, megjithatë ata janë të gatshëm për të rritur dhe intensifikuar 

marrëdhënien me ofruesit; universitetin, shkollat profesionale me qëllim aftësimin profesional dhe 

rritjen e punësimeve në këtë sektor. 

2.4.3 Nevojat për aftësi 

Profesionet/profilet dhe aftësitë 

Bizneset në sektorin e Logjistikës kërkojnë punonjës të aftësuar dhe të zotë në: komunikim, njohuri të 

gjuhës së huaj në nivelin B2, manaxhim, organizim, mbajtja e databazës me furnitorët dhe inventarët, 

menaxhim të marrëdhënies me klientet, etj.  

Përfaqësuesit e bizneseve në këtë sektor shprehen se këto aftësi është e vështirë të gjenden tek të 

rinjtë e sapodiplomuar pasi sektori është teknik dhe nuk mund t`ia besosh një personi pa eksperiencë. 

Gjithashtu ato pranojnë se natyra e kësaj pune është komplekse dhe përgjegjësia është shumë e 

madhe në manaxhimin logjistik të një biznesi në të gjitha proceset. Punonjësi fillimisht duhet të 

trajnohet dhe të njihet me informacionet e duhura dhe bazën ligjore që përfshijnë kryesisht 

procedurat doganore, importin ose eksportin. 

Në këtë sektor bizneset shprehen se është domosdoshmëri punësimi i personave të aftë në 

profilet si: 

• Magazinier; 

• Personel shitje me shumicë ose pakicë; 

• Manaxher- kryesisht me profil të menaxhimit të rrjeteve të furnizimit ose zinxhirit të 

shpërndarjes; 

• Jurist; 



21 
 

Në përgjithësi bizneset u shprehën për një mungesë punonjësisht të aftë në kryerjen e proceseve 

logjistike në sipërmarrjet e tyre. Siç edhe u nënkuptua këto punonjës duhet të jenë të aftë teknikisht 

por edhe të jenë shumë mirë të pajisur me aftësi të tjera të buta pasi kontakti i tyre me klientët dhe 

ndërtimi i marrëdhënieve me to por jo vetëm e bën këtë fakt domosdoshmëri.  

Lidhur me aftësitë në aspektin teknik dhe aftësitë e buta, përfaqësuesit e biznesit shprehen se të 

punësuarit në këtë sektor duhet të kenë njëlloj të zhvilluara të dyja aftësitë. Ata kanë nevojë për 

punonjës të aftë fizikisht për të përballuar punën, të aftë teknikisht sidomos në procedurat e 

shpërndarjes, importit apo eksportit por edhe të pajisur me aftësi komunikuese të nevojshme për 

menaxhimin e marrdhënieve me klientët apo furnitorë të huaj ose shqipëtarë.  

E rëndësishme gjithashtu është që këto punonjeës të posedojnë dhe aftësi të mira organizuese dhe 

manaxhuese si edhe të jenë të përditësuar me risitë teknike në këtë fushë për të rritur në këtë mënyrë 

bashkëpunimet e biznesit dhe import/eksportin.   

Adresimi aktual i nevojave për aftësi 

Bizneset shprehen se është e nevojshme krijimi i urave të bashkëpunimit me institucione publike të 

cilat ofrojnë kurse dhe trajnime profesionale, gjatë ndjekjes së studimeve, gjë e cila do të krijojë një 

impakt pozitiv në rritjen e numrit të të punësuarve në këtë sektor. Gjithashtu përfaqësuesit e 

bizneseve të pranishëm në takim konstatuan se është e nevojshme krijimi i ekipeve të logjistikës në 

biznese të tilla si edhe zhvillimi i aftësive teknike të punonjësve në sektorin e logjistikës, në marketing 

dhe menaxhim.  

2.4.4 Implikimet për ofruesit dhe hapat e mëtejshëm 

Përfaqësuesit e këtij sektori u shprehën të gatshëm për të bashkëpunuar me ofruesit në rajon për të 

rritur kapacitetet në secilin profil. Ofruesit e pranishëm si shkollat profesionale dhe Universiteti i 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” u shprehen të gatshëm për të bashkëpunuar dhe për të bërë ndërhyrje 

në kurrikul apo në ofrimin e shërbimeve profesionale. Kjo tryezë luaji një rol të rëndësishëm për 

krijimin e një ure bashkëbisedimi dhe komunikimi midis palëve të cilat u shprehën të interesuar për të 

krijuar një vazhdimësi në të mirë të tyre. Universiteti i Elbasanit i cili ofron disa programe studimi të 

cilat diplomojnë studentë që potencialisht mund të jenë punonjës të ardhshëm në këto biznese 

shprehu angazhimin për një bashkëpunim edhe me impenjues me këto sipërmarrje me qëllim 

aftësimin e të rinjve sipas kërkesave të tyre.  

Në këtë kontekst u propozua ngritja e një grupi këshillimor të biznesit pranë këtij institucioni me qëllim 

përmirësimin e programeve të praktikave për studentët në tërësi, por edhe ato që frekuentojnë 

programet profesionale të “Logjistikës” në veçanti.  
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3. Përfundime dhe rekomandime 
Tryezat e dialogut për zhvillimin e aftësive u vlerësuan në të gjitha takimet me përfaqësues të 

industrisë si një mënyrë shumë e mirë për tu prezantuar së pari me njëri tjetrin dhe sidomos me palën 

ofruese dhe përfaqësuesit e institucioneve të interesuara - me të cilët jo të gjithë e kishin patur 

mundësinë më parë të ulen në një tryezë. Në këtë pikëpamje, këto tryeza u cilësuan si shumë të 

dobishme për të krijuar një urë komunikimi midis palëve, njohje dhe shkëmbim kontakti midis tyre 

dhe akoma më shumë pastaj identifikim të nevojave specifike në lidhje me punonjësit. 

Nga diskutimi me secilën tryezë, rezulton se numri i punonjësve dhe kualifikimi i tyre përbëjnë 

problemet kryesore të paqëndrueshmërisë së bizneseve dhe sfida të vazhdueshme të cilat ndikojnë 

direkt në performancën e tyre në treg. Shpesh herë bizneset gjenden përballë një situate të tillë ku 

kërkojnë të shtojnë shërbime dhe staf, por nuk gjejnë persona të aftë profesionalisht për të marrë 

përsipër menaxhimin dhe realizimin e punës. Bizneset shprehen se punëkërkuesit nuk janë të aftësuar 

në nivelin e duhur ose e kanë të vështirë të përshtaten me ndryshimet dhe sfidat me të cilat i përball 

koha, shoqëria dhe kërkesat e vendit të punës.  

Është i nevojshëm krijimi i kontakteve të vazhdueshme me institucione publike të cilat ofrojnë kurse 

zhvillimi profesional për punonjësit si para edhe gjatë punësimit pasi për ta është kosto trajnimi i 

vazhduar i punonjësve. Ky kontakt duhet të jetë i shpeshtë dhe shkëmbimi i informacionit nga palët 

të jetë sa më eficent në mënyrë që bizneset ta kenë të lehtë të shprehin kërkesën e tyre për punonjës 

në rastet kur kanë ose të jenë të informuar për punëkërkuesit që kërkojnë të punësohen dhe të cilët 

janë të regjistruar në zyrat e punës.  

Nga ana tjetër, bizneset shprehen se bashkëpunimi me ofruesit duhet të jetë edhe më intensiv dhe 

ato të njihen me ofertat e tyre aktuale ose të reja. Megjithatë, cilësia dhe kualifikimi, aftësimi i të rinjve 

në profile të caktuara, përshtatur me secilin sektor, mbeten problematikat më emergjente për këtë 

sektor në rajonin e Elbasanit.  

Tryezat e dialogut janë perceptuar si një model i mirë i ndërtimit të një platforme komunikimi dhe 

bashkëveprimi me të gjitha palët në interestë shkëmbimit të informacionit dhe identifikimit të 

problematikave që lidhen në veçanti me aftësimin e punonjësve.   

Rekomandime për biznesin  

• Bashkëpunim me ofruesit për përmirësimin e kurrikulave për t`iu përshtatur nevojave në 

evoluim të biznesit.   

• Ngritja e një databaze për shkëmbimin e të dhënave dhe informacionit lidhur me numrin e 

punëkërkuesve, profilet, eksperiencat dhe specifikime të tjera.  

• Krijimi i mundësive për të punuar në grup.  

• Ofrimi i kushteve më të mira të punës, që i përgjigjen dinamizmit dhe nevojave të tregut. 

• Bashkëpunimi për të realizuar trajnime dhe kualifikime profesionale të vazhduara për 

punonjësit e tyre në profilet e kërkuara.  

• Orientimi drejt aftësive të buta dhe teknike (soft/technical skills). 

• Motivimi për punësim, paga dhe shpërblime. 

• Mbulimi i shpenzimeve ditore që lidhen me vendin e punës (rruga vajtje-ardhje, pushimi i 

drekës).  
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Rekomandime për ofruesit  

• Asistencë për aplikime punësimi dhe shkëmbim informacioni. 

• Rritja e kapaciteve dhe trajnimeve të vazhduara për punonjësit e sektorit. 

• Hulumtim dhe kërkim rreth nevojave dhe sfidave në sektorë specifik. 

• Përfshirja në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare për rritjen e kapaciteve dhe trajnimeve 

të vazhduara për punonjësit e sektorit respektiv. 

• Ndërmjetësimi mes punëkërkuesit të papunë dhe biznesit. 

 

 


