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Tryezë e rrumbullakët 

 

Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat dhe Alternativat: Guida e Vetëpunësimit 

 
Më datë 11 Tetor 2017 është 

zhvilluar në ambientet e Hotel Tirana 

International një tryezë e 

rrumbullakët në kuadër të projektit 

“Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat 

dhe Alternativat: Guida e 

Vetëpunësimit”, organizuar nga 

Instituti për Politika Publike dhe 

Mirëqeverisje (IPPM) me 

mbështetjen financiare të Agjencisë 

për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

(AMSHC). 

 
Ky aktivitet konsistonte në një analizë 

të detajuar të situatës aktuale të punësimit të të rinjve në Shqipëri, pengesat dhe mundësitë reale që ata 

kanë, si dhe në prezantimin e Guidës së Vetëpunësimit, e cila trajton në një gjuhë të thjeshtë hapat që 

duhet të ndërmerren për hapjen e një biznesi nga një i ri me ambicie vetëpunësimi. 

Paneli i këtij aktiviteti ishte i bërë nga akademik dhe ekspert të shquar si, Prof. Dr. Arben Malaj; Prof. Dr. 

Adrian Civici, Dr. Kosta Barjaba dhe Dr. Ledjon Shahini, përfaqësues të AMSHC-së, përfaqësues nga 

grupe të ndryshme interesi si dhe veçanërisht të rinj të cilët janë në procesin e studimeve të larta dhe të 

atyre të sapodiplomuar, që janë aktualisht në procesin e kërkimit të një pune. 

Fjalimin e hapi Dr. Barjaba, ekspert mbi çështjet e punësimit,  i cili theksoi rëndësinë që ka përfshirja, 

sidomos e të rinjve, në forcën e punës dhe orientimi i tyre për të qenë të punësuar në një periudhë sa 

më afatshkurtër dhe në përputhje me nivelin e kualifikimit të tyre.  Dr. Barjaba theksoi gjithashtu se 

ekonomia është një shkencë sociale dhe jo ekzakte, duke dhënë mesazhin për të rinjtë se është pikërisht 

sjellja që ata shfaqin në tregun e punës ajo që përcakton rolin e tyre në këtë treg. Ai përcolli te të rinjtë 

mesazhin e qartësimit të ideve mbi profesionin e duhur për ta që para fillimit të studimeve, me qëllim 

reduktimin në të ardhmen të hendekut që ekziston ndërmjet kualifikimit dhe vendit përkatës të punës, 

si një faktor kyç në produktivitetin e ulët të kapitalit human.  

Fjalimin e vazhdoi më tej Prof. Dr. Civici, i cili i kushtoi një rëndësi të veçantë krijimit të vendeve të punës 

dhe jo punësimit në vendet të cilat tashmë ekzistojnë. Ai theksoi se ky fenomen nuk ka pse të jetë i 

lidhur domosdoshmërisht me sektorin shtetëror dhe se janë vetë individët, e sidomos të rinjtë, ata që 
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duhet të krijojnë vende të reja pune dhe profesione në varësi të aftësive dhe kualifikimit të tyre. 

Përgatitja e studentëve për këtë frymë të re punësimi duhet të ngelet në përgjegjësinë e institucioneve 

arsimore.  

Në kuadër të analizimit të tregut të punës në Shqipëri, Dr. Shahini u ndal te treguesit kryesor të tij, 

veçanërisht për grupmoshën e të rinjve, bazuar në analizat statistikore. Ai theksoi se problemi me 

punësimin te të rinjtë fillimisht vihet re edhe te shkalla relativisht e ulët në forcën e punës në nivel vendi 

të kësaj grupmoshe, gjë që mund të vijë si pasojë e pasivitetit të të rinjve për tu bërë pjesë e tregut të 

punës. Po ashtu theksoi shkallën e lartë të papunësisë te grupmosha e të rinjve, duke theksuar se 

afërsisht një ndër tre të rinj në Shqipëri figuron i papunë.  

Bazuar mbi të dhënat tremujore të 

tregut të punës, Dr. Shahini pohoi se 

nga analiza e bërë rezulton se nuk ka 

efekte sezonale të mirëfillta për tregun 

shqiptar të punës. 

Përsa i përket punësimit sipas 

madhësisë së ndërmarrjeve, Dr. 

Shahini paraqiti fakte se pjesën më të 

madhe të të punësuarve e përbëjnë 

ndërmarrjet e mëdha me mbi 50 

punonjës dhe mikronjësitë me 1 – 4 

punonjës, të cilat së bashku punësojnë 

rreth 72% të të punësuarve shqiptarë. 

Ky fakt nënkupton që ndërmarrjet e 

vogla dhe të mesme (SME-të) luajnë 

një rol të vogël në punësimin e forcës 

së punës në Shqipëri, duke dhënë mesazhin e nevojës për mbështetje që duhet t’i jepet atyre për 

kontribuim më të madh në ekonominë shqiptare. 

Dr. Shahini vuri theksin te përqëndrimi i ndërmarrjeve me 1 – 4 punonjës për shumicën e aktiviteteve 

ekonomike, veçanërisht atyre të bujqësisë, transportit dhe të tregtisë. Sipas tij, ky është një tregues, dhe 

nga ana tjetër një shkak, i eficiencës dhe produktivitetit të ulët të këtyre sektorëve, që pengon rritjen 

ekonomike të qëndrueshme të vendit dhe zhvillimin e mëtejshëm. 

Përsa i përket nivelit të pagave, Dr. Shahini u ndal veçanërisht te sektori i industrisë përpunuese dhe i 

atij të akomodimit dhe shërbimit ushqimor, të cilët renditen si sektorët me nivelin më të ulët të pagave 

ndër vite në Shqipëri, duke hedhur hipotezën se shkak për këtë mund të jetë kultura e individëve që 

punojnë në këta sektorë për të raportuar paga të ulëta, me qëllim të pagesës së kontributeve të ulëta 

për sigurime shoqërore dhe shëndetësore.  

Dr. Shahini përmendi fenomenin në rritje të operimit të Ndërmarrjeve Sociale në Shqipëri, të cilat 

angazhohen në punësimin e grupeve të pafavorizuara. Megjithatë ai theksoi se numri i tyre ngelet ende 
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në nivele relativisht të ulëta, dhe duke konsideruar faktin që shumica e tyre punësojnë maksimalisht deri 

në 5 persona, rezulton se NS-të ende nuk japin zgjidhje për punësimin e grupeve të pafavorizuara.  

Rikthimi i emigrantëve shqiptarë nga vendet e emigrimit, veçanërisht pas krizës financiare botërore të 

vitit 2008, ishte një çështje tjetër me rëndësi e analizuar nga Dr. Shahini. Duke qenë se shumica e 

emigrantëve të kthyer kishin punuar më parë në vendet pritëse në sektorin e bujqësisë dhe atij të 

ndërtimit, Dr. Shahini në kuadër të kualifikimit të tyre, theksoi nevojën e orientimit të politikave që 

mbështesin shkollimin profesional. 

Në vazhdim të aktivitetit, Prof. Dr. Malaj mbajti një fjalim mbi problemet aktuale të tregut të punës në 

Shqipëri dhe alternativat që çojnë në zgjidhjen e tyre. Duke theksuar hendekun relativisht të madh që 

ekziston ndërmjet kërkesës dhe ofertës për punë në Shqipëri, Prof. Dr. Malaj përcolli mesazhin se 

sistemi ynë arsimor duhet të edukojë studentët për vende pune që nuk ekzistojnë dhe të nxitë 

kreativitetin dhe sipërmarrjen e lirë te ta. Në mënyrë që të rritet fleksibiliteti i kalimit nga shkolla në 

tregun e punës, institucionet arsimore dhe institucione të tjera të lidhura me punësimin duhet të 

kujdesen për shtimin dhe mirëfunksionimin e zyrave të karrierës dhe të sigurojnë praktika mësimore për 

studentët në periudha relativisht të gjata.  

Rëndësi të veçantë gjatë aktivitetit iu kushtua prezantimit të Guidës së Vetëpunësimit nga ana e Dr. 

Shahinit, thelbi i të cilës ishte të pasqyronte hap pas hapi dhe me një gjuhë të thjeshtë rrugën që duhet 

ndjekur për të ndërmarrë një sipërmarrje private, duke filluar që nga shqyrtimi i idesë së biznesit e deri 

te procesi i regjistrimit të tij dhe i deklarimit 

tatimor konform ligjeve përkatëse. 

Në pjesën e fundit të aktivitetit u diskutua 

ndërmjet pjesëmarrësve dhe ekspertëve mbi 

mundësinë për ta bërë të aksesueshëm 

informacionin për të gjithë dhe u shprehën 

vlerësimet për studimin e bërë nga IPPM-ja, si 

nga ana e të ftuarëve, ashtu edhe nga ana e 

përfaqësuesve të AMSHC-së, duke theksuar se 

IPPM-ja do të vazhdojë punën e bërë në kuadër 

të vetëpunësimit të të rinjve nëpërmjet aksesit në 

informacion dhe mundësive për kontakt nga 

kushdo që ka interes mbi këtë çështje. 

 

 

 

 


