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AKRONIME

MFE		

Ministria e Financës dhe Ekonomisë

ABSA 		

Albanian Business Services Association

INSTAT		

Instituti i Statistikave

BSH		

Banka e Shqipërisë

VKM		

Vendime të Këshillit të Ministrave

AKAFPK		

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve

SHKP		

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

AKPA		

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësimit

ZP			Zyra Punësimi
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ZRP			

Zyra Rajonale Punësimi
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Zyra Vendore Punësimi

QFP		
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Arsim Formim Profesional

PATP		

Politikat Aktive të Tregut të Punës
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Kurse në Nivel Kombëtar

KNQ		

Kurse në Nivel Qendre
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Programe të Nxitjes së Punësimit

Pu.Pa		

Punëkërkues të papunë të regjistruar në zyrat e punës
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Vende të lira pune

PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT
INSTRUMENT I NEVOJSHËM PËR FUQIZIMIN E SEKTORIT BPO

1. HYRJE
Shoqata “Together for Life”, në kuadër të projektit “Mbështetje e sektorit BPO, përmes kuadrit ligjor,
advokimit dhe lobimit, duke synuar rritjen e punësimit dhe rritjen ekonomike”, në bashkëpunim me
shoqatën “Albanian Business Services Association” (ABSA), paraqet këtu një analizë të fokusuar tek
programet aktive të punësimit dhe, në mënyrë të veçantë, në Programet e Nxitjes së Punësimit (PNP)
zbatuar nga SHKP/AKPA përgjatë viteve 2017, 2018, 2019.
Qëllimi i analizës është identifikimi i masës dhe mënyrës së përfshirjes së bizneseve të sektorit të BPOve në PNP, si dhe të propozojë masa dhe mjete për rritjen e mbështetjes së këtyre bizneseve për hapjen e
vendeve të reja të punës, nëpërmjet programeve të dedikuara. Nëpërmjet këtij raporti synohet jo vetëm të
identifikohet situata aktuale, por edhe të jepen sugjerime që sektori BPO të përfitojë më tepër nga masat
e mbështetjes së punësimit në të ardhmen.
Kjo analizë është mbështetur në informacionin e siguruar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit dhe
pesë Zyrat më të mëdha Rajonale të Punësimit në vend, nëpërmjet pyetësorëve specifikë drejtuar atyre,
si dhe të dhënave të buletineve periodike vjetore të prodhuar nga SHKP për situatën e tregut të punës në
vend. Zyrat e përzgjedhura për këtë analizë janë Zyrat Rajonale të Punësimit në: Tiranë, Shkodër, Durrës,
Vlorë dhe Elbasan.
Do të ndalemi këtu, në mënyrë të veçantë, në analizimin e zbatimit të Programit “Për Nxitjen e
Punësimit nëpërmjet Formimit në Punë”, miratuar me VKM 47, i cili është i fokusuar në punësimin e
punëkërkuesve të papunë, të përjashtuar nga tregu i punës për shkak të mungesës së aftësive profesionale
në një fushë të caktuar. Ky është programi më i aplikuar gjatë këtyre viteve nga zyrat e punësimit, për
zbatimin e të cilit janë disbursuar më shumë fonde se për çdo program tjetër.
Duke vlerësuar se papunësia tek të rinjtë është ende në nivele të larta, pothuaj 2 herë më e lartë nga
papunësia mesatare në shkallë vendi, zbatimi i PNP së miratuar me VKM 47 në vitin 2008 konsiderohet
i rëndësishëm nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit dhe zyrat rajonale të punësimit. Në këtë program, të
paktën 50% e punëkërkuesve të papunë të përfshirë janë të rinj të moshës deri në 29 vjeç.
Analiza bazohet më së shumti në të dhënat që i takojnë viteve 2017 dhe 2018, pasi të dhënat për vitin
2019 nuk përfshijnë të gjithë periudhën e plotë vjetore, por vetëm të dhënat 8 apo 9-mujore. Mbledhja e
të dhënave në zyrat e punësimit dhe SHKP ka filluar në nëntor të vitit 2019, kur këto institucione ishin
duke mbledhur dhe përpunuar të dhënat dhe informacionin për 9-mujorin e atij viti. Megjithatë, në disa
raste, të dhënat e vitit 2019 janë përdorur për të treguar trendin e ecurisë së zbatimit të Politikave Aktive
në Tregun e Punës nga ana e strukturave përkatëse.
Në këtë material, po ashtu, prezantohen politikat e reja qeveritare në fushën e punësimit dhe aftësimit
profesional, bazuar në ndryshimet ligjore të ndodhura në vitet 2017, 2018 dhe 2019, të cilat synojnë
një qasje të re të institucioneve publike që veprojnë në tregun e punës dhe përdorimin e instrumenteve
efikase që përafrojnë realisht kërkesën me ofertën në këtë treg, duke sjellë rritje të punësimit dhe ulje të
papunësisë.
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2. NDIKIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK NË RRITJEN E PUNËSIMIT
Në Shqipëri punësimi ka qenë dhe mbetet një nga sfidat më të mëdha përgjatë 30 viteve të fundit.
Pas rrëzimit të sistemit politik, ku ekonomia ishte totalisht e centralizuar, Shqipëria ka bërë progres në
drejtim të ndërtimit të një ekonomie të tregut të lirë. Rritja ekonomike në këto vite është vlerësuar si më
e larta e të gjitha ekonomive në tranzicion, ku për periudhën 1996-2000 rritja ka qenë me një normë
mesatare vjetore prej 5.6% të prodhimit të brendshëm bruto (PBB).
Por, rritja ekonomike nuk solli, siç pritej, rritjen në të njëjtin nivel të punësimit dhe, ende sot,
Shqipëria përballet me norma të larta papunësie. Në këto tri dekada rritja e punësimit mbeti e ngadaltë
dhe papunësia vazhdon të jetë në vlera dyshifrore. Vlerën më të lartë negative papunësia e arriti në vitin
1999, me 18.4% . Sipas Bankës së Shqipërisë,1 përgjithësisht, trendi i papunësisë ka qenë gradual rënës,
duke u ulur me rreth 5 pikë përqindje nga viti 2000 deri në vitin 2012. Pas një staniacioni trevjeçar,
nga viti 2015 trendi i uljes së papunësisë, sipas të dhënave zyrtare, është i dukshëm. Aktualisht, sipas
INSTAT2 , në tremujorin e katërt të vitit 2019 papunësia arriti në nivelin e 11,2%.

Grafik 1. Punëkërkues të papunë të regjistruar. Burimi: INSTAT

Rol të rëndësishëm, jo vetëm në gjenerimin e rritjes ekonomike, por edhe në rritjen e punësimit,
luan sektori privat, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM). Megjithatë, evidentimi dhe
mbështetja e atyre sektorëve ekonomikë të cilët gjenerojnë punësim, mbetet sfida e politikave ekonomike
dhe sociale të qeverive dhe institucioneve publike.
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3. SEKTORI I BPO – SHPRESË PËR EKONOMINË DHE PUNËSIMIN
Sektori i Nënkontraktimeve të Shërbimeve të Biznesit, i njohur edhe si sektori BPO, edhe pse një sektor
relativisht i ri, po njeh hop të madh në mbarë botën. Sipas një studimi të kryer nga Grand View Research,
Inc3, në nivel global ekonomia BPO pritet të rritet me 8% deri në vitin 2027, duke arritur në vlerën 405.6
miliardë dollarë.
Nënkontraktimi i shërbimeve të biznesit është procesi në të cilin një kompani delegon / kontrakton
aktivitetet e saj mbështetëse në të tjera kompani të specializuara për ato shërbime, të quajtura ndryshe
kompani BPO. Disa nga shërbimet kryesore të transferuara tek BPO përfshijnë burimet njerëzore,
shërbimet financiare, call center, TIK etj. Shumë kompani zgjedhin t’i nënkontraktojnë shërbimet e tyre,
pasi kanë kuptuar se partneriteti siguron një zgjidhje me kosto efektive afatgjate. Procesi i nënkontraktimeve
të shërbimeve është në evoluim të përhershëm dhe po njeh zgjerim në të gjitha fushat. Disa vende
e konsiderojnë zhvillimin e sektorit të BPO-ve si një mundësi për të krijuar vende pune, duke nxitur
veçanërisht tregjet jo të zhvilluara, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Qeveritë e shumë vendeve tashmë janë
duke ndërmarrë hapa për hartimin dhe zbatimin e politikave nxitëse dhe mbështetëse për këtë sektor.
Në Shqipëri, sektori i BPO ka marrë një zhvillim të madh dekadën e fundit dhe është ndër sektorët
më të mëdhenj në vend për sa i përket punësimit. Sipas botimit më të fundit (tetor 2019) të RisiAlbania4
, ‘Nxitja e investimeve dhe krijimi i vendeve të punës tek BPO’, ky sektor u shfaq në Shqipëri në mes të
viteve 2000, kur nga sipërmarrës italianë u ngritën të parat kompani call center. Deri në vitin 2015 në vend
kishte rreth 600 kompani call center me madhësi të ndryshme, në të cilat janë punësuar rreth 25,000 30,000 persona. Shumica e të punësuarve janë të rinj.
Por, edhe pas 15 vitesh, ky sektor është ende i brishtë dhe rrezikohet nga mungesa e politikave shtetërore
zhvillimore dhe, në mënyrë të veçantë, nga mungesa e burimeve njerëzore të specializuara. Kjo e fundit
është pengesa më e madhe që ky sektor të arrijë një zgjerim të shpejtë dhe të qëndrueshëm.
Niveli profesional dhe kapacitetet e forcës së punës në sektorin e BPO janë përcaktuese në nivelin e
shërbimeve të ofruara prej tyre dhe i bëjnë ato konkurruese dhe të suksesshme në tregun ndërkombëtar.
Përgatitja dhe kualifikimi i stafit është një kosto e lartë për biznesin, dhe kjo kosto mund të lehtësohej
shumë nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikave më fleksibile dhe një bashkëpunim më të ngushtë me
zyrat e punësimit dhe qendrat e formimit profesional.
Revista ekonomike ‘Monitor”, duke iu referuar një studimi të Këshillit të Investimeve, në të cilin
analizohej fuqia punëtore që ofron Shqipëria për investimet në sektorin e BPO, nënvizon përfundimet
e arritura në këtë studim, sipas të cilit zyrat e punësimit dhe qendrat e formimit profesional nuk arrijnë
t’iu përgjigjen nevojave të këtij sektori për fuqi punëtore të kualifikuar5. Edhe sot, tri vite pas realizimit
të studimit, vërehet se situata nuk ka ndryshuar dhe përgatitja e burimeve njerëzore me njohuritë dhe
aftësitë e kërkuara nga ky sektor ende nuk është në prioritetet e politikave që zbatohen nga AKPA.
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4. SISTEMI PUBLIK I SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT
Zyrat e punësimit dhe qendrat publike të formimit profesional janë pjesë e shërbimeve të punësimit,
në të cilin përfshihen Ministria përgjegjëse (aktualisht Ministria e Financave dhe Ekonomisë) dhe
Shërbimi Kombëtar i Punësimit (sot Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive), kjo e fundit ngritur
prej vitit 1998.
Nga viti 1995, Shqipëria zbaton një sërë politikash pasive dhe aktive në tregun e punës me qëllim
“korrigjimin” e problemeve, të cilat gjenerojnë papunësi dhe përjashtojnë nga tregu i punës individët nga
grupet më vulnerabël të shoqërisë. Kompetencat e MFE në lidhje me politikat e punësimit fillojnë nga
analizimi periodik i tendencave të tregut të punës dhe parashikimi i zhvillimeve të tij, deri tek hartimi i
politikave për rritjen e punësimit dhe uljen e papunësisë, hartimi i programeve për nxitjen e punësimit e
të vetëpunësimit, hartimi i programeve për mbështetjen e ofruesve të arsimit e formimit profesional, etj.
SHKP/AKPA, me rrjetin zyrave të punësimit dhe qendrat e formimit profesional, zbaton politikat e
hartuara nga Ministria. De juro çdo punëkërkues dhe punëdhënës i regjistruar në strukturën rajonale/
vendore të punësimit përfiton nga shërbimet që ofrohen nga kjo strukturë.
Politikat pasive, të hartuara nga MFE dhe zbatuar nga AKPA dhe rrjeti i saj, përfshijnë pagesën e
papunësisë për personat që dalin të papunë dhe ndihmën ekonomike për familjet dhe individët pa të
ardhura, ose me të ardhura të pamjaftueshme.
Politikat aktive të tregut të punës (PATP) përbëhen nga masa dhe instrumente të tilla si: informimi
dhe ndërmjetësimi për punësim, këshillimi për punësim, krijimi i vendeve të reja të punës nëpërmjet
zbatimit të programeve “Për Nxitjen e Punësimit”, si dhe formimi i punëkërkuesve të papunë në profesione
që kërkohen në tregun e punës. Programet aktive të tregut të punës përfshijnë mekanizma që synojnë të
mbajnë të punësuarit në tregun e punës; të mbështesin punëkërkuesit e papunë, veçanërisht ata që u
përkasin kategorive më vulnerable dhe të përjashtuar nga tregu i punës që të hyjnë në këtë treg; të rrisin
produktivitetin dhe të ardhurat nga puna dhe të përmirësojnë funksionimin e tregut të punës.
Në vitin 2019, Kuvendi i Shqipërisë miratoi Ligjin e ri “Për nxitjen e punësimit”, i cili, së bashku me
ndryshimet e bëra në vitin 2017 në Ligjin “Për arsimin dhe formimin profesional”, ka sjellë një qasje të
re të shërbimeve për integrimin e dy komponentëve tё tregut tё punës: aftësimit tё individëve nëpërmjet
formimit dhe arsimit profesional dhe fuqizimit tё tyre nëpërmjet politikave tё punësimit, me qëllim
punësimin e denjë tё tyre.
Dy ligjet sollën riorganizimin e SHKP dhe kthimin e saj në Agjenci Kombëtare Punësimi dhe Aftësish,
e cila tashmë është përgjegjëse jo vetëm për zbatimin e politikave të Qeverisë nё fushën e punësimit, por
edhe atë të aftësimit.
Ky riorganizim po shoqërohet me krijimin e strukturave të posaçme dhe, duke vlerësuar punëdhënësin
si bashkëpunëtor kryesor të AKPA nё arritjen e objektivave pёr aftёsimin dhe punësimin e punëkërkuesve tё
papunë, ёshtё parashikuar edhe krijimi i një strukture të posaçme për institucionalizimin e bashkëpunimit
me sipërmarrësit.
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5. PROGRAMET AKTIVE PËR ULJEN E PAPUNËSISË NË VEND
Ofrimi i mundësive reale për punësim të plotë për këdo, veçanërisht për të rinjtë, mbetet qëllimi
kryesor i politikave të çdo qeverie.
Sipas INSTAT, shkalla zyrtare e papunësisë për të rinjtë në fund të vitit 2019 ishte 21,4 %, e cila edhe
pse shfaq tendencë në rënie, vazhdon të jetë pothuaj dy herë më e lartë se papunësia në rang vendi, e cila
është 11,2 %.
Sipas të dhënave të SHKP/AKPA, gjatë vitit 2018, krahasuar me vitin 2017, shkalla e papunësisë ka
rënë me 0.9%, ndërsa për të rinjtë me 2.2%, nga 24.6% në 22.3%. Tendenca e rënies së papunësisë vërehet
si nga të dhënat e INSTAT, ashtu edhe ato të SHKP/AKPA, megjithëse të dhënat nuk përputhen, pasi
statistikat e kësaj të fundit bazohen vetëm në të dhënat e sjella nga zyrat e punësimit.
Gjithsej
në shkallë
vendi
2017
2018

Tiranë

Durrës

Shkodër

Vlorë

83 497
13 872
6 999
7 055
3 811
64 781
11 189
4 863
5 329
3 325
Tabela1: Punëkërkues të Papunë në vite. Burimi: SHKP/AKPA

Elbasan

9 320
8 480

Grafik 2: Punëkërkues të Papunë në vite. Burimi: SHKP/AKPA dhe zyrat e punës
Referuar profilit të punëkërkuesve të papunë, të regjistruar në zyrat e punës sipas nivelit arsimor, nga të
dhënat e AKPA për tri vitet e fundit (2017, 2018, 2019) rezulton se 48% e tyre janë pa arsim ose me arsim
9-vjeçar. Bazuar në nivelin arsimor të punëkërkuesve të papunë (pu.pa.), është e kuptueshme që kërkesat
për punë të jenë të fokusuara më tepër në kategorinë e profesioneve elementare, që shkon deri në 35% 40%, sipas të dhënave të SHKP/AKPA.
SHKP/AKPA dhe zyrat e punësimit, nëpërmjet zbatimit të politikave aktive të tregut të punës, ndërhyjnë
në këtë treg në favor të punësimit të kategorive të konsideruara të përjashtuara dhe të disavantazhuara,
numrin më të madh të të cilave e përbëjnë punëkërkuesit afatgjatë dhe pa profesion.
Kjo ndërhyrje realizohet nëpërmjet bashkëpunimit të zyrave të punësimit me sipërmarrjet. Megjithatë,
ky bashkëpunim ende vlerësohet në nivele të ulëta, dhe kjo reflektohet në faktin që numri i biznese të
regjistruara në zyrat e punësimit përbën vetëm 37% të subjekteve aktive të deklaruara në Drejtorinë e
Përgjithshme të Tatim-Taksave për vitin 2017 dhe 42% për vitin 2018. Ky nivel i ulët i regjistrimit të
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sipërmarrjeve në zyrat e punës është tregues i vlerësimit të tyre të ulët për dobishmërinë e shërbimeve të
ofruara prej SHKP/AKPA dhe zyrave të punësimit në favor të biznesit.
2017
Subjekte private
Të punësuar
41 542
394 363

2018
Subjekte private
48 054

Të punësuar
420 162

Tabela 2 Ndërmarrje në sektorin privat jo bujqësor të regjistruara në zyrat e punës. Burimi:SHKP/
AKPA
SHKP/AKPA dhe zyrat e punësimit të përfshira në këtë analizë, pranojnë se niveli i përputhjes së
kërkesave me ofertat në tregun e punës është i ulët. Kjo është arsyeja kryesore e vështirësive që hasin zyrat
e punësimit për të rritur punësimin dhe ulur papunësinë tek kategoritë e punëkërkuesve të papunë (pu.
pa.) të regjistruar pranë këtyre zyrave.
Sipas SHKP/AKPA, kërkesa për punë fokusohet në kategoritë e profesioneve elementare me 25%26% dhe të zejtarëve me 28%-30 % të totalit të vendeve të shpallura, ndërsa oferta përbën vetëm 36% të
punëkërkuesve të papunë të regjistruar. Mosha e madhe, mungesa e arsimit dhe profesionit të punëkërkuesve
të papunë të regjistruar në zyrat e punësimit janë shkaqet e pamundësisë së për t’u integruar në tregun e
punës edhe me ndërhyrjen e zyrave të punësimit. Rreth 65% të papunëve të regjistruar në zyrat e punësimit
janë të përfshirë në kategoritë e përfituesve të ndihmës ekonomike, të komunitetit rom dhe egjiptian
dhe me aftësi të kufizuara. Problem për zyrat e punësimit mbetet përqindja ende e lartë e punëkërkuesve
afatgjatë të përfshirë në programet e punësimit, që për vitin 2019 rezulton në nivelin 18.1%. Në përgjithësi,
punëkërkuesit që i përkasin kësaj kategorie janë mbi 50 vjeç, pa arsim dhe pa profesion.
Nga informacioni i mbledhur nga SHKP/AKPA dhe pesë zyrat e punësimit, vërehet se sipërmarrjet
ofrojnë vende të lira pune kryesisht në nivelin e specialistëve dhe teknikëve të mesëm. Sipas Agjencisë,
mungesën e punonjësve të kualifikuar e vuajnë më tepër subjektet që operojnë në fushën e pasurive
të paluajtshme, aktiviteteve profesionale, shkencore e teknike, aktiviteteve financiare dhe të sigurimit,
informacionit dhe komunikacionit, etj. Nga të dhënat e SHKP-së, ofertat e punës për profilet informacion
dhe telekomunikacion kanë njohur rritje vit pas viti dhe kanë arritur në 14%, duke zënë vendin e parë,
tregues ky i nevojës së tregut dhe bizneseve për këto profesione të përfshira në sektorin e BPO.
Gjatë viti 2018 numri i ofertave është rritur me 50%, kjo falë punës së zyrave të punësimit, nëpërmjet
rritjes së vizitave nëpër subjekte. Nga ana tjetër, po gjatë këtij viti është ulur me 23% numri i punëkërkuesve
të papunë, kështu që në fund të vitit numri i ofertave për punë arriti në 95% e numrit të punëkërkuesve të
papunë të regjistruar në të gjitha ZP. Në qarqet Tiranë dhe Durrës kjo shifër ka shkuar mbi 150%.
2017
2018
Vende te Pu.Pa.
Vende te Pu.Pa.
lira
lira
ShKP
40,013 83,497
61,391 64,781
Tiranë
15,054 13,872
19,693 11,189
Durrës
6,083
6,999
8,286
4,863
Shkodër 2,960
7,055
4,872
5,329
Vlorë
3,089
3,811
4,067
3,325
Elbasan 3,260
9,320
7,828
8,480
Tabela 4: Ndyshimet e raportit të vendeve të lira të punës me numrin e pu.pa. Burimi: SHKP/ AKPA dhe
zyrat rajonale të punësimit
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Vendet e lira të shpallura në zyrat e punësimit përqendrohen kryesisht në industrinë përpunuese, që arrin
në 39% gjatë vitit 2019, ndërsa vendet e shpallura nga aktivitetet e përfshira në BPO, sipas informacionit
të mbledhur prej zyrave të punësimit, në vitin 2017 dhe 2018 zënë 14% të totalit. Nga subjektet e sektorit
të BPO, në të cilat përfshihen teknologjia e komunikimit dhe informacionit dhe call center, janë shpallur
rreth 15% të vendeve të punës. Gjatë vitit 2019, këto profesione kanë zënë rreth 16% të VLP të shpallura
nga zyrat e punës, me mbi 6,000 oferta, nga të cilat 40% janë plotësuar me ndërmjetësim nga zyrat e punës.
Rajonet me numrin më të madh të punësimeve në këto fusha janë: Tirana, Durrësi, Shkodra dhe Vlora.
Nëse në kategoritë profesionale të zanatçinjve, teknikëve të mesëm dhe specialistëve me arsim të lartë,
oferta mbulon (40-100%) të kërkesave për punësim të PU.PA, për profesionet elementare kemi 21.4% të
totalit të kërkesave për punësim të PU.PA, nga kjo kategori. Por nuk ka oferta për PU.PA pa profesion, të
cilët përbëjnë 8.6% të totalit të të papunëve.
2017

Total

23,136

Profesionistë
të mesëm dhe
të lartë të
punësuar
5,748

Tiranë
Durrës
Shkodër
Vlorë
Elbasan

5,132
4,335
1,716
2,721
1,221

1755
628
502
592
375

Pu.Pa. të
punësuar
gjithsej

2018
Pu.Pa. të
punësuar
gjithsej
34,669

Profesionistë
të mesëm dhe
të lartë të
punësuar
6,448

7,515
4,993
2,658
3,173
2,534

2,089
963
669
593
810

Tabela 5. Të punësuar nga Pu.Pa qe i perkasin kategorive me arsim te mesem dhe te larte profesional.
Burim: SHKP/ AKPA
Në shërbimet e ndërmjetësimit, të ofruara nga zyrat e punësimit për punëkërkuesit dhe punëdhënësit,
përputhja e ofertës dhe kërkesës për punë është më e lartë. Gjatë vitit 2018, janë plotësuar 80% të vende të
lira të ofruara nga subjektet, ku, nga 61,391 vende të lira të ofruara, 70% janë plotësuar nga zyrat e punës,
shifër kjo 51% më e lartë se e një viti më parë. Ndërsa për periudhën 9-mujore të vitit 2019, rezultojnë të
plotësuara 72% e vendeve të lira të shpallura. Këto të dhëna janë tregues i përmirësimit të performancës
së zyrave të punësimit gjatë vitit 2018 e në vazhdim.
2017

Total

Pu.Pa. Të punësu- Pu.Pa.
ar
83497 23136
64781

2018
Të punësuar
34669

Tiranë
13872 5132
11189
7515
Durrës
6999
4335
4863
4993
Shkodër 7055
1716
5329
2658
Vlorë
3811
2721
3325
3175
Elbasan
9320
8480
1221
2534
Tabela 6. Të punësuar nga programet aktive të zyrave të punës. Burimi: SHKP/ AKPA
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Grafik 3: Të punësuar nga programet active të zbatuara gjatë vitit 2017. Burimi: SHKP/ AKPA dhe
zyrat rajonale të punësimit
Gjatë viti 2017, nga programet aktive të punësimit rezultojnë të punësuar 28% e punëkërkuesve të
papunë, fakt që pasqyron mospërputhjen e lartë të kërkesës me ofertën në tregun e punës dhe joeficencën
e angazhimit të zyrave të punës.

Grafiku 4: Të punësuar nga programet active të zbatuara gjatë vitit 2018. Burimi: SHKP/ AKPA dhe
zyrat e rajonale të punësimit

Gjatë vitit 2018 situata përmirësohet ndjeshëm dhe duket se oferta me kërkesën janë më të përputhura,
kjo falë edhe e rritjes në mënyrë të ndjeshme të vendeve të lira të shpallura nga biznesi. Kështu, gjatë këtij
viti punësimi është pothuaj dy herë më i lartë krahasuar me vitin 2017, ku është arritur punësimi i 54%
të punëkërkuesve të papunë të regjistruar në zyrat e punësimit. 45% e të punësuarve kanë qenë të rinj të
moshës deri 29 vjeç.
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6. PROGRAMET E FORMIMIT PROFESIONAL
Orientimi i punëkërkuesve drejt kurseve të profesionit dhe mbështetja e individëve nga grupet
vulnerable për të ndjekur këto kurse është një nga politikat aktive të tregut të punës që aplikohet nga
AKPA, zyrat e punësimit dhe qendrat publike të formimit profesional. Në Shqipëri janë aktualisht 10
qendra publike të formimit profesional të shtrira nga 1 qendër në qarqet Shkodër, Durrës, Elbasan, Fier,
Vlorë, Korçë, Gjirokastër dhe 3 në Tiranë.
Në Qendrat publike të Formimit Profesional (QFP) ofrohen kurse në nivel kombëtar (KNK) dhe kurse
në nivel qendre (KNQ). KNK janë kurse të unifikuara për të gjitha QFP-të në vend, ndërsa KNQ janë kurse
specifike që ofrohen nga secila prej qendrave profesionale, në funksion të kërkesave që kanë bizneset
lokale etj. KNK ofrohen sipas programeve të hartuara nga Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit
Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) dhe të miratuara nga Ministri përkatës, ndërsa kurset në Nivel
Qendre zhvillohen sipas Programeve të hartuara nga specialistët e qendrës përkatëse, në bashkëpunim
me specialistët e biznesit.
KNK zakonisht janë kualifikime profesionale afatgjata, por jo më shumë se 2 vjet, ndërsa KNQ-të janë
afatshkurtra dhe shërbejnë kryesisht për kualifikime të shkurtra, për procese të ndryshme teknologjike.
Në themel të punës së QFP-ve publike është bashkëveprimi i tyre me kërkesat e tregut të punës. Planifikimi
dhe hartimi i kalendarëve të kurseve të formimit profesional bëhet nga qendrat e formimit profesional,
në bashkëpunim me zyrat e punës, bazuar kryesisht në plotësimin e kërkesave të pu.pa për formim dhe
kërkesave të bizneseve për aftësi.
Për disa kategori, si të papunët e regjistruar në zyrat e punësimit (pu.pa.) dhe persona nga grupet nё
nevojё, kurset e formimit profesional në QFP publike ofrohen falas. Referuar kurseve të profesioneve, më
të frekuentuarit, në raport me totalin e pjesëmarrësve, sipas AKFP janë kurset për instalues dhe riparues
të rrjetit elektrik me rreth 11%, kuzhinë 9%, hidraulik 8%, etj. Gjatë tri viteve të marra në analizë (2017,
2018, 2019), fondi i vënë në dispozicion për formimin profesional ka qenë pothuaj në të njëjtin nivel, siç
duket nga tabela më poshtë, me 19% rritje në planifikim për vitin 2018, nga viti 2017, por që në realizim
rritja është e papërfillshme.
Vitet
Vlera në
lekë

2017
Parashikuar
Realizuar
203 000 000
229 910 415

2018
Parashikuar Realizuar
257 493 672 238 683 259

Tabela 7: Fondet për formimin profesional

Grafiku 5: Pjesëmarrësit në kurset e formimit
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Siç vihet re nga grafiku, numri i pjesëmarrësve në kurset e formimit nuk ka pasur ndryshime të
ndjeshme përgjatë viteve 2017 - 2018. I njëjti trend vërehet edhe nga të dhënat e 10-mujorit të vitit 2019.
Gjatë 10 muajve të parë të vitit 2019 kanë përfituar mbështetje për formim 797 persona nga kategoria e
punëkërkuesve të papunë (pu.pa.).
Niveli i punësimit post formim për punëkërkuesit e papunë mbetet i ulët, ku gjatë vitit 2017 janë
punësuar vetëm 4.9%, ndërsa në vitin 2018 15% e pjesëmarrësve në kurset e profesionit në QFP-të publike.
Përgjatë tri viteve, numri i të rinjve deri 29 vjeç që morën pjesë në këto kurse ka qenë mbi 50%, ndërsa për
sa i përket nivelit arsimor, 60% ishin me arsim të mesëm.
Në QFP-të publike ofrohen edhe kurse suplementare, si kurset e gjuhëve të huaja dhe të përdorimit të
kompjuterit. Këto kurse nuk konsiderohen kurse profesionale, pasi në to nuk përgatiten profesionistë në
një fushë të caktuar, por kurse plotësuese ose suplementare, pasi plotësojnë formimin e profesionistit edhe
me aftësi të tjera të domosdoshme për çdo profesion.
Niveli i punësimit post formim pas përfundimit të kurseve suplementare është 0%, bazuar në të
dhënat e zyrave e punësimit. Kjo është arsyeja që kurset suplementare nuk janë në vëmendjen e AKPA
dhe strukturave në varësi të saj. Duke mos u konsideruar profesione, këto kurse nuk përfshihen as në
programet e nxitjes së punësimit.

Grafiku 6: Pjesëmarrja në kurset profesionale dhe suplementare. Burimi: SHKP/ AKPA
Pjesëmarrësit që ndjekin kurset e gjuhëve të huaja përbëjnë 90% të pjesëmarrësve që ndjekin kurset
suplementare. Megjithatë, numri i të trajnuarve në kurset e gjuhëve të huaja dhe të kompjuterit, i cili arrin
në nivelin 14-15% të totalit të të trajnuarve në qendrat publike të formimit profesional, konsiderohet
ende i lartë nga SHKP/ AKPA, që synon të rrisë përqindjen e të trajnuarve në kurset e profesionit. Kurset
suplementare ndiqen kryesisht nga të rinjtë që janë të punësuar ose nxënës/ student. Kurset e gjuhës së
huaj në qendrat publike të formimit profesional kanë pësuar ulje të ndjeshme, veçanërisht gjatë vitit 2019
(të dhënat e formimit profesional për vitin 2019 janë vjetore).
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Vitet
2017
2018
2019

Pjesëmarrës në kurset e gjuhës
së huaj
2,299
2,318
1,814

Tabela 8: Pjesëmarrja në kurset e gjuhës së huaj sipas viteve. Burimi: SHKP/ AKPA
Tri janë kurset më të kërkuara në qendrat publike të formimit profesional: anglishtja, italishtja dhe
gjermanishtja. Kurset e gjuhës, ashtu si të gjitha kurset në qendrat publike, zhvillohen bazuar në kërkesat
që paraqiten për to. Vitet e fundit vihet re rritje e interesit për kursin e gjuhës gjermane, ndërkohë që
vërehet rënie e kërkesës për gjuhën angleze.

2018
2019

Anglisht

Italisht

1,318
795

378
369

Gjermanisht
623
650

Tabela 9: Pjesëmarrja në kurset e gjuhës së huaj, sipas gjuhëve gjatë dy viteve të fundit. Burimi: SHKP/
AKPA
Sipas përfaqësuesve të sektorit BPO, një problem i kurseve suplementare të ofruara në qendrat publike
kosiderohet ofrimi i njohurive të nivelit bazik, që shpesh nuk përputhen me kërkesat e tyre për punonjës
të kualifikuar. Ky pretendim vlerësohet jo realist nga drejtues të qendrave të formimit profesional, të cilët
sigurojnë që njohuritë e ofruara në kurset suplementare janë të të gjitha niveleve, që nga njohuritë bazë,
deri tek ato më të avancuarat, bazuar në kërkesat e personave që paraqesin interes për këto kurse.
Çdo vit AKAFPK, me propozim të Agjensisë Kombëtare të Punësimit dhe Formimit, harton dhe
miraton programet e reja mësimore – curriculat, për profile të reja të kurseve që ofrohen nga qendrat
publike të formimit profesional. Deri tani janë 42 profesione të miratuara, ndër të cilët edhe profesioni
‘Shitës nëpërmjet telefonit (call center)’ që mban kodin 16 në listën e profesioneve të miratuara. Duke
qenë kurs kombëtar, kursi ‘Shitës nëpërmjet telefonit’ ofrohet në të gjitha qendrat publike të formimit
profesional, por zhvillimi apo jo i kursit nga qendra të veçanta varet nga kërkesat që marrin këto qendra
për zhvillimin e kurseve. Bazuar në të dhënat e marra për vitet 2017, 2018 dhe 2019 rezulton se ky kurs
nuk është zhvilluar në asnjë nga 10 QFP-të publike.
Sipas SHKP/ AKPA, për vitin 2020 pritet të shtohen edhe 7 profile të reja ku përfshihen: panele diellore,
frutikulturë, udhërrëfyes turistik, mekanik i makinave industriale, instalime dhe mirëmbajtje e sistemeve
ngrohëse e ftohëse, shërbime shitje, shërbim xhenerik në automjetet e lehta. Pra, siç shihet nga lista e
kurseve të reja që do të ofrohen në sistemin AFP, për vitin 2020 nuk është parashikuar asnjë kurs që
përgatit profesionist për sektorin e BPO.
Në vitin 2019, pas ndryshimeve ligjore, SHKP/AKPA filloi aplikimi për herë të parë i kurseve 2-javore
Start Smart, fokusuar në pajisjen e pu.pa me aftësitë bazë dhe evidentimin e aftësive personale për
orientimin e tyre drejt kurseve të formimit profesional më të përshtatshme për to.
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7. PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT
Programet e Nxitjes së Punësimit janë një instrument i rëndësishëm me të cilin MFE ndërhyn në
tregun e punës. PNP zbatohen prej mbi 20 vitesh nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit, nëpërmjet zyrave
rajonale të punësimit në bashkëpunim me qendrat e formimit profesional. Qëllimi i krijimit të PNP është
mbështetja e biznesit për krijimin e vendeve të reja të punës, me qëllim uljen e papunësisë, si dhe ofrimi i
trajnimit profesional, me qëllim zvogëlimin e mungesës së aftësive të të papunëve dhe rritjen e mundësive
të punëdhënësve për përzgjedhje më të mirë të forcës punëtore.
Nëpërmjet Programeve të Nxitjes së Punësimit, punëdhënësit subvencionohen për të trajnuar dhe
punësuar punëkërkuesit e papunë, duke krijuar vende të reja të qëndrueshme pune, në të cilat punësohen
kandidatë të ofruar nga zyrat e punësimit. Mbështetja nga shteti jepet bazuar në përcaktimet e bëra
në programet specifike të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave. Kjo realizohet nëpërmjet
subvencionimit të kostove të sipërmarrjeve nga fondet publike, si subvencionim në përqindje të caktuar
të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore, pagave, kostove të formimit profesional dhe/
apo formimit nëpërmjet punës, etj.
VKM e nxitjes së punësimit janë subjekt i ndryshimeve të vazhdueshme, sipas prioriteteve të Qeverisë
për rritjen e nivelit të punësimit për kategori të veçanta të punëkërkuesve.
Në qendër të PNP-ve është punësimi i punëkërkuesve të papunë në vështirësi, ku hyjnë punëkërkuesit
afatgjatë, gratë nga grupet e veçanta, punëkërkuesit me arsim të lartë, personat që hyjnë për herë të parë në
tregun e punës, etj. Me ndryshimet që iu bënë ligjit “Për Nxitjen e Punësimit” në vitin 2019, i është dhënë
më tepër prioritet grupeve të caktuara të punëkërkuesve, veçanërisht të rinjve 15-29 vjeç, pasi papunësia e
identifikuar tek kjo grupmoshë është dy herë më e lartë nga papunësia mesatare. Kjo është arsyeja që mbi
50% e përfituesve nga këto programe kanë qenë të rinj deri 29 vjeç.
Pas ndryshimeve në Ligjin “Për Programet e Nxitjes së Punësimit”, PNP-të, përveç mbështetjes për
punësimin, formimin dhe praktikat profesionale, do të shërbejnë si mbështetje edhe për hapjen e bizneseve
të reja apo punësimin në komunitet të punëkërkuesve të papunë të regjistruar pranë Zyrave të Punësimit.
Risi tjetër e këtyre vendimeve është mbështetja për herë të parë me bonuse për mbulimin e kostove të
transportit për punëkërkuesit e papunë jetimë, prindër të vetëm me fëmijë nën 6 vjeç, prindërit e fëmijëve
me aftësi të kufizuara, viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit, viktimat e dhunës në familje ose
të dhunës me bazë gjinore, përfitues të ndihmës ekonomike; si dhe mbulimin e kostove për ndjekjen e
kopshteve dhe çerdheve për fëmijët e prindërit të vetëm me fëmijë në ngarkim, që për këtë arsye e kanë
të vështirë punësimin.
Sipas SHKP/AKPA, sektori BPO nuk ka qenë asnjëherë prioritet në zbatimin e programeve të nxitjes
së punësimit, pasi ky sektor ‘preferon të rinjtë me aftësi dhe kualifikime të larta, kategori e cila nuk është
kontingjenti primar i Zyrave të Punësimit’. Po ashtu, përfaqësues të Agjencisë shprehen se sektori i BPO
është i konsoliduar dhe në zgjerim të vazhdueshëm dhe ka kapacitetin dhe mundësinë që të krijojë vetë
vende të reja pune, edhe pa mbështetjen e programeve të nxitjes së punësimit, dhe t’i plotësojë ato po vetë
nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me të interesuarit.
Gjatë tri viteve të marra në studim, bazuar në të dhënat e SHKP, rezulton se në të gjithë vendin janë
përfshirë në Programet e Nxitjes së Punësimit vetëm 27 kompani call center, sipas tabelës më poshtë:
ZRP / Vitet
Tiranë
Shkodër
Elbasan
15

2017
9
1
0

2018
0
3
0

2019
1
3
0
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Durrës
0
Vlorë
0
Gjithsej subjekte call center të përf- 13
shirë në rang vendi në PNP

0
0
7

0
0
7

Tabela 10: Subjekte call centers të përfshira në PNP përgjatë viteve 2017, 2018, 2019. Burimi: SHKP/
AKPA
Gjatë vitit 2017 vetëm 1.9% e subjekteve të përfshira në Programet e Nxitjes së Punësimit i përkasin
sektorit call centers, ndërkohë që për vitin 2018 zenë 1% të subjekteve. Përfshirja e një numri kaq të vogël
subjektesh call center në PNP, me tendencë uljeje nga viti në vit, reflekton tendencën e shërbimeve të
punësimit për të mos i konsideruar si prioritare këto biznese në politikat e tyre mbështetëse.
SHKP/ AKPA dhe zyrat e punësimit i japin prioritet në zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit
sektorëve të cilët sipas tyre ‘punësojnë punëkërkues të papunë nga grupet e veçanta, kryesisht me probleme
sociale, të cilët kanë nevojë të mbështeten për punësim’. E vërteta është që sektori i BPO-ve nuk i përjashton
këto kategori nga mundësia për punësim.
Fondi i nxitjes së punësimit i planifikuar për të tria vitet e marra në shqyrtim: 2017, 2018 dhe 2019,
ka qenë i njëjtë në masën 490 milionë lekë. Me këtë fond është synuar mbështetja e 5,000 - 5,500
punëkërkuesve të papunë për çdo vit. Por fondet e përdorura gjatë viteve buxhetore kanë qenë më të
vogla, ku për vitin 2018 nga të dhënat e SHKP/ AKPA rezulton se janë përdorur vetëm 53% të fondit.
Kjo, sipas zyrave të punësimit, vjen si pasojë e interesit jo të lartë të subjekteve për të marrë pjesë në këto
programe për shkak të kushtit që vendet e reja të punës të hapura të plotësohen me punëkërkues të papunë
të regjistruar në zyrat e punësimit.

2017
2018

Fondi i planifikuar
490,000,000
281,000,000

Fondi i realizuar
474,950,984
258,371,265

Tabela 10: Fondi për Programet e Nxitjes së Punësimit. Burimi: SHKP/ AKPA

Grafiku 7: Fondi i Nxitjes së Punësimit. Burimi: SHKP/ AKPA
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Në vitet 2017 dhe 2018, nga SHKP dhe zyrat e punësimit janë zbatuar 8 programe të ndryshme të nxitjes
së punësimit, përfshirë “Programin e Nxitjes së Punësimit nëpërmjet Formimit në Punë”. Programet e tjera
kanë qenë të fokusuara në nxitjen e punësimit të grave nga grupet e veçanta, punëkërkuesve në vështirësi,
të rinjve me statusin e jetimit, të pjesëmarrësve në kurset e formimit profesional, të punëkërkuesve të rinj,
të personave me aftësi të kufizuara, personave që kanë mbaruar arsimin e lartë; praktika profesionale për
punëkërkuesit e papunë, etj.
Gjatë vitit 2017 janë mbështetur me fonde të nxitjes së punësimit 668 subjekte, ndërsa gjatë vitit 2018
janë 679 subjekte. Sipas SHKP, në programet e nxitjes së punësimit kanë aplikuar dhe janë mbështetur
edhe subjekte të sektorit BPO, por numri i tyre ka qenë modest. Në të dhënat statistikore të SHKP/ AKPA
dhe zyrave të punësimit të përfshira në këtë studim, bëhet një klasifikim i subjekteve sipas aktiviteteve
ekonomike. Një pjesë e subjekteve të sektorit BPO përfshihen, së bashku me aktivitete të tjera, në zërin
‘Aktivitete të tjera shërbimi’ dhe zënë 10% në 2017 dhe 16% në 2018 të subjekteve përfituese nga fondet e
nxitjes së punësimit.

Industria përpunuese
Ndërtimi
Tregtia& riparimi i automjeteve
Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi
social i detyrueshëm
Arsimi
Shëndetësia& aktivitete të punës sociale
Aktivitete të tjera shërbimi
Të tjera

Total

2017
180
73
94
67
47

2018
180
75
77
95
41

27
40
67
74

20
41
109
41

668

679

Tabela 11: Subjekte përfituese sipas aktivitetit ekonomik. Burimi: SHKP/ AKPA

Grafiku 8: Subjekte përfituese sipas aktivitetit ekonomik. Burimi: SHKP/ AKPA
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Reduktimi i fondeve nga njëra anë, dhe rritja e subjekteve të mbështetura nga ana tjetër, gjatë vitit
2018, shpjegohet me përfshirjen e bizneseve të vogla dhe të mesme në këto programe. Gjatë vitit 2018
janë përfshirë në programet e nxitjes së punësimit 4,808 pu.pa., nga 5,264 të përfshirë gjatë 2017.
2017
Pu.Pa. të regjistruar Të punësuar
në ZP
nga PNP

2018
Pu.Pa. të regjistruar Të punësuar nga PNP
në ZP

Total

83 497

3 651

64 781

3495

Tiranë
Durrës
Shkodër
Vlorë
Elbasan

13 872
6 999
7 055
3 811
9 320

903
527
187
173
334

11 189
4863
5329
3325
8480

703
343
385
159
262

Tabela 12: Të punësuarit nga Programet e Nxitjes së Punësimit. Burimi: SHKP/ AKPA dhe ZRP
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8. VKM 47 “PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT NËPËRMJET FORMIMIT
NË PUNË”
Programi i Nxitjes së Punësimit Nëpërmjet Formimit në Punë është miratuar për herë të parë në
vitin 2008 me VKM 47, ndaj dhe njihet ndryshe edhe si PNP i VKM 47. Qëllimi i politik-bërësve në
hartimin e këtij program ishte, nga njëra anë, pajisja me një profesion të kërkuar në tregun e punës të
punëkërkuesve të papunë të regjistruar në zyrat e punësimit dhe krijimin e mundësive reale për punësim
të tyre (nëpërmjet kushtit që bizneset të punësojnë jo më pak se 50% të personave që ndjekin kursin) dhe,
nga ana tjetër, mbështetja financiare e bizneseve për të hapur vende të reja pune.
Programi fokusohet në trajnimin në vendin e punës të punëkërkuesve të papunë për një periudhë jo
më tepër se gjashtë muaj. Në kuadër të këtij programi, punëdhënësi që organizon trajnim të përgjithshëm
nëpërmjet punës së punëkërkuesve të papunë, përfiton një financim në nivelin e kostos bazë të trajnimit
në masën 19 mijë lekë në muaj për çdo person. Po ashtu, pjesëmarrësit në këtë program përfitojnë një
pagesë pjesëmarrjeje në kurs në masën 50% të pagës minimale, gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit, si dhe
sigurime për aksidente në punë. Të gjitha këto përballohen nga zyrat përkatëse e punësimit, nëpërmjet
fondeve të nxitjes së punësimit. Në përfundim të periudhës së formimit, punëdhënësi detyrohet të
punësojë jo më pak se 50% të të trajnuarve, me kontratë punë jo më të shkurtër se 6-muaj.
Pjesëmarrësit e përfshirë në këtë program formimi janë punëkërkues të papunë, të cilët janë të
pakualifikuar profesionalisht. Ky kriter i parashikuar në këtë program, sipas SHKP/AKPA, e bën të vështirë
përfshirjen në të të industrive të sektorit të BPO, pasi ky sektor ka nevojë për forcë pune të kualifikuar në
profesione prioritare.
2017
Subjekte
Pu.Pa
221

2018
Subjekte Pu.Pa

2,224

105

1,638

Tabela 13: Subjektet dhe pu.pa. e përfshirë në PNP. Burimi: SHKP/ AKPA

Vitet
Industria përpunuese
Ndërtimi
Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i automjeteve dhe
motiçikletave
Akomodimi dhe shërbimi ushqimor
Arsimi
Aktivitete të tjera shërbimi
Të tjera

Subjekte të përfshirë në
programin e VKM 47

2017
60
39
3

2018
51
30
3

14

21

1
2
2

Tabela 14: Subjektet përfituese nga PNP e VKM 47 sipas aktivitetit ekonomik. Burimi: SHKP/ AKPA
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Gjatë vitit 2017 në këtë program janë përfshirë 121 subjekte dhe gjatë 2018 janë përfshirë 105 subjekte,
përkatësisht 18% dhe 15% e totalit të subjekteve përfituese në shkallë vendi në të gjitha PNP e zbatuara
gjatë kësaj periudhe (8 programe të zbatuara në 2017 dhe 2018).
Gjatë viteve 2017 dhe 2018, përfituan trajnim në vendin e punës përkatësisht 2,224 dhe 1,638
punëkërkues të papunë, kryesisht në profesionet e fushave të industrisë përpunuese, si përpunim
produktesh ushqimore, tekstil veshje, lëkurë këpucë, përpunim druri dhe letre, si dhe fushës së ndërtimit.
Në programin e VKM 47 gjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019, sipas të dhënave të SHKP/ AKPA, rezulton se
nuk është përfshirë asnjë subjekt ekonomik nga sektori i BPO-ve.

Grafiku 9: Fondet e alokuara për Programin e VKM 47 kundrejt fondeve gjithsej akorduar per PNP.
Burimi: SHKP/ AKPA
Për sa i përket fondit të alokuar për programin e VKM 47 për Zyrat Rajonale të Punësimit, prej tyre
theksohet se fondi i përdorur është në varësi të kërkesave/ interesit që paraqesin subjektet për të aplikuar
për këto fonde dhe për të punësuar të papunë të ofruara nga zyrat e punës. Pikërisht nga niveli i fondeve të
alokuara për Programin për Nxitjen e Punësimit nëpërmjet Formimit në Punë evidentohet se ky program
ka qenë prioritet i Shërbimit Kombëtar të Punësimit për vitet 2017 dhe 2018. Gjatë vitit 2018, 59% e
buxhetit të disbursuar për programet e nxitjes së punësimit është përdorur për zbatimin e Programit të
VKM 47, ndërsa për vitin 2017 fondi i përdorur këtë program ka qenë 57% e totalit.
2017
Pu.Pa të përfshirë
Pu.Pa të përfnë programin e
shirë në PNP
VKM 47
Gjithsej
Tiranë
Durrës
Shkodër
Vlorë
Elbasan

2 224
725
417
76
90
179

5 264
1370
691
352
221
456

2018
Pu.Pa të përfshirë në
programin e VKM 47

Pu.Pa të përfshirë në
PNP

1638
519
128
153
41
66

4808
1065
453
436
205
342

Tabela 15: Punëkërkuesit e papunë të përfshirë në PNP e VKM 47. Burimi: SHKP/ AKPA1
1 (Nuk kemi të dhëna të punëkërkuesve të përfshirë në PNP sipas sektorëve)
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Ky program ka edhe numrin më të madh të pjesëmarrësve të përfshirë, i cili në vitin 2017 arrin në 42%
të totalit të pu.pa. të përfshirë në të gjitha PNP-të dhe për vitin 2018 zë 34% të pu.pa të përfshirë gjithsej.
Për vitin 2017 vihet re se Shkodra e ka aplikuar këtë program në nivelin më të ulët, krahasimisht me zyrat
e tjera rajonale të marra në shqyrtim, ku personat e përfshirë në programin e VKM 47 zënë vetëm 21% të
numrit total të personave të përfshirë gjithsej në të gjitha PNP. Nivelin më të lartë për këtë vit e ka Durrësi,
i cili në programin e nxitjes së punësimit nëpërmjet punës ka përfshirë 60% të punëkërkuesve të papunë
të përfshirë në PNP për këtë vit. Për vitin 2018, Tirana ka përfshirë në këtë program 49% të numrit total
të pu.pa. të përfshirë gjithsej në programet e nxitjes, ndërsa Elbasani vetëm 19%.
Shtrirjen e gjerë që ka programi për formimin nëpërmjet punës, SHKP/AKPA e shpjegon me faktin
se nëpërmjet këtij programi mbështeten punëkërkuesit e papunë të regjistruar në zyrat e punësimit, të
cilët nuk kanë një profesion apo formim specifik. Ky program i përshtatet target grupeve të regjistruara
në zyrat e punës dhe që është e vështirë të integrohen në tregun e punës nëpërmjet ndërmjetësimit, apo
programeve të tjera. Për më tepër, që në bazë të kontratave që SHKP/AKPA dhe ZRP firmosin me subjektet
e përfshira në program, ato janë të detyruara që pas përfundimit 6-mujor të formimit, të punësojnë jo më
pak se 50% të pjesëmarrësve në program.
SHKP/AKPA pranon se Programi ‘Për Nxitjen e Punësimit nëpërmjet Formimit në Vendin e Punës’
do të aplikohet edhe në vijim, por me një fokus tjetër, pas ndryshimeve ligjore të Ligjit për Nxitjen e
Punësimit në 2019. Mënyra e implementimit të këtij programi dhe fokusi i tij do të jetë i ndryshëm pasi,
ashtu si tek programet e tjera, tanimë iniciativa do të merret nga punëkërkuesit e papunë dhe jo nga
punëdhënësit, duke i trajtuar me prioritet punëkërkuesit e papunë nëpërmjet mbështetjes me pagesa më
të larta, sigurime shoqërore të plota, bonuse për transportin dhe për ndjekjen e kopshteve dhe çerdheve
të fëmijëve në ngarkim, etj.
Përparësi e këtij programi është gjithashtu edhe mundësia që do të kenë punëkërkuesit e papunë në
çdo fushë aktiviteti, në krahasim me zbatimin e deritanishëm që ishte i kufizuar vetëm në disa aktivitete
të caktuara.
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9. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Sektori i BPO konsiderohet si ekonomia e së ardhmes. Kompanitë shqiptare të këtij sektori nuk punojnë
vetëm për tregun e vogël vendas, por kryesisht punojnë për tregun e huaj, duke u krijuar mundësi atyre
të rriten, të zgjerohen dhe të bëhen të qëndrueshme për një kohë të shkurtër. Po ashtu, veprimtaritë
ekonomike të BPO parashikohet që brenda pak viteve të kthehen në sektorin numër 1 të punësimit në
vend, kryesisht të punësimit të të rinjve.
Një nga arsyet pse Shqipëria konsiderohet një vend me potencial të lartë për zhvillimin e sektorit të
BPO-ve, është ekzistenca e forcës së re të punës dhe, veçanërisht aftësisë që kanë të rinjtë shqiptarë në
njohjen dhe përdorimin e gjuhëve të huaja. Kjo aftësi evidentohet në mënyrë të veçantë në ekonomitë e
sektorit call center.
Por, në anën tjetër, të rinjtë shqiptarë kanë mungesë eksperience në punë, për shkak të mungesës së
trajnimeve në procese të ndryshme pune dhe të praktikave profesionale. Bizneset që veprojnë në fushën
e call center i vlerësojnë të larta kostot e trajnimit dhe aftësimit paraprak të punëmarrësve të rinj, të
cilat ndikojnë në tkurrjen e investimeve për zgjerim në një të ardhme të shpejtë. Për lehtësimin e kësaj
barre, bizneset e këtij sektori, më se një herë, kanë kërkuar mbështetjen e qendrave publike të formimit
profesional për përgatitjen profesionale dhe kualifikimin sipas standardeve dhe nevojave për punonjës
së kualifikuar të këtij sektori, dhe zyrave të punësimit për sigurimin e krahut të punës të kualifikuar dhe
mbështetjen sektorit me programe të veçanta për hapjen e vendeve të reja të punës.
Krahu i punës së kualifikuar për këtë sektor është aseti më i çmuar, pasi është pikërisht ai që përcakton
cilësinë e shërbimeve dhe i bën kompanitë shqiptare konkurente në rajon dhe më tej.
Nga informacioni i mbledhur në këtë hulumtim, vërehet se: Sistemi i punësimit dhe aftësimit
profesional, që përfshin sistemin e zyrave të punësimit dhe qendrat publike të formimit profesional, nuk
tregojnë interes për të njohur dhe për t’iu përgjigjur nevojave të biznesit të sektorit BPO, veçanërisht njësive
ekonomike që veprojnë në fushën e call center. Kjo ndodh për shkak të qëllimeve të ndryshme të tyre.
Nga njëra anë, sektori ka nevojë për forcë punëtore të mirëkualifikuar dhe me aftësi specifike, ndërkohë që
puna e shërbimeve të punësimit është e fokusuar në mbështetjen e punësimit të punëkërkuesve me aftësi
të ulëta profesionale ose pa aftësi fare.
Sektori i BPO, edhe pse ka një peshë të rëndësishme në punësimin e të rinjve, ende nuk ka marrëdhënie
të konsoliduara me zyrat e punësimit. Forcimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit në të ardhmen do të
ndikonte në rritjen e mbështetjes shtetërore për këtë sektor, për hapjen e vendeve të reja të punës, por edhe
përmirësimin e nivelit profesional të punëkërkuesve që kërkojnë dhe marrin shërbime nga këto zyra.
Përmirësimet ligjore më të fundit në fushën e aftësisë dhe punësimit, janë një mundësi e mirë për
bashkëpunim më të mirë dhe më të frytshëm dypalësh zyra punësimi – biznese call center. Një element
i rëndësishëm i këtyre ndryshimeve është edhe krijimi i një strukture të posaçme brenda Agjencisë së
Punësimit dhe Aftësimit Profesional, e cila do të jetë përgjegjëse për ndërtimin dhe institucionalizimin
e marrëdhënieve të shërbimeve të punësimit dhe formimit profesional me punëdhënësit. Kjo mund të
vlerësohet si një mundësi shumë e mirë për sipërmarrjet e sektorit të BPO për të ngritur ura bashkëpunimi
të frytshme me këto struktura.
Rekomandime të tjera për institucionet e shërbimeve të punësimi dhe qendrat e formimit, me qëllim
mbështetjen e sektorit call center, janë:
Organizimin e një tryeze të rrumbullakët me pjesëmarrjen e Agjencisë Kombëtare të Punësimit
dhe Aftësimit, Zyrave të Punësimit dhe bizneseve call center, për të diskutuar mundësi bashkëpunimi dhe
për të institucionalizuar bashkëpunimin mes dy palëve;
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Krijimi i kurikulave bashkëkohore për procese të veçanta pune në sektorin call center, në
bashkëpunim me sipërmarrjet e këtij sektori;
Përmirësimi drejt standardeve bashkohore e kurikulave e kurseve të gjuhëve të huaja, aftësi në
Microsoft, aftësi në komunikim, etj, në bashkëpunim me sektorin dhe bazuar në nevojat e tij;
Hartimin e një programi nxitjeje punësimi që të mbështesë hapjen e vendeve të reja të punës në
këtë sektor.
Dhe më e rëndësishmja është që, në të ardhmen të ketë një qasje më pozitive dhe mbështetëse të Agjencisë
Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit dhe Zyrave të Punësimit ndaj nevojave të biznesit call center, për
t’u ofruar shërbime cilësore dhe për të përmbushur nevojat për fuqi punëtore të kualifikuar.
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