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I. OBJEKTI I ANALIZËS
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A ka potencial për zhvillimin e investimeve në sektorin e 
“shërbimeve me vlerë të shtuar”? ..dhe nëse po, a kemi cilësinë 

që i duhet tregut të punës?

Objekti i 
Analizës

• Të nxisë dhe strukturojë debatin si një hap “eksplorues”
perkundrejt mungeses së studimeve të mëparshme në sektor;
të marrë në konsideratë zërin e biznesit; të paraqesë shtylla për
ndërhyrje.
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1. METODOLOGJIA 

Desk
research

• Strategji, ligje/akte nënligjore, 

• Studime të OECD-së, Swisscontact, Shtetiweb, BE, RISI, Modelet në vendet e 
Rajonit, SE 2020, ILO, etj;

• Të dhëna INSTAT, 

33 intervista 
me aktorë

• Zyrtarë të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Inspektoriatit të Punes, Bashkisë 
Tiranë, AIDA

• Përfaqësues të Shoqatave të Biznesit si AOA, AITA, FIAA, DHAT, Protik

• Takime me biznese BPO dhe ekspertë të fushës dhe sektori, 

Survejim

• Pyetësor gjysëm i strukturuar me pyetje të mbyllura dhe të hapura

• Online: 16 Janar – 5 Shkurt 2017
• 17 te plotesuara me rreth 10.000 punonjës
• Intervista në thellësi me përfaqësuesit e lartë të kompanive BPO
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Informaliteti prish tregun, dhe ul standartin e sektorin

Modeli “i cilësisë së dhënies së shërbimit” mungon, si edhe ka nevoje për trajnime 

se si  ecet në karrierë  

 Kosto e lirë nuk është i vetmi avantazh, por dëshira dhe motivimi për punë është 

më i lartë, sidomos në disa profesione.

Gati të kontribuojmë per një campus – Local Web Digital/ Academy bashkëpunim me 

Google, ose Software House per “talent pool”

Shqipëria ka potencial për t’u bërë data Warehouse në sektor, investimet në dhënien 

e shërbimit të internetit janë bërë TASHMË. 

Në Shqipëri ka staf, por vështirë të kemi “professional skill” sepse mungojnë “soft 

skills”.

Brezi i ri është shumë dinamik, me dëshirë për të mësuar aftësi të reja, të motivuar, 

por arsimimi në universitete nuk i korrespondon nevojave të tregut. 
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I. DEKLARATA NË LIDHJE ME SEKTORIN



I. KONTEKSTI - TË DHËNA MAKRO
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46,1%

Shkalla e pjesëmarrjes në 
forcën e punës për moshën 15 

– 29 vjec

INSTAT

146.756

Studentë të regjistruar për 
vitin shkollor 2015/2016, 

publike dhe private - INSTAT

Në universitetet publike jane 
121.638 –

Universiteti Politeknik, 14.254 
studente dhe Universiteti i 

Tiranes 30.471).

25.000 – 30.000

mendohet numri i 
të punësuarve në 
BPO por ka edhe 

kërkesa për  
ndoshta 50,000

1273 USD - PPP në 
2013

Shpenzimet publike për 
studentët terciar sipas 

BB 

(Serbia në 2012 në 5130 
USD-PPP)

804 

Kompani te Regjistruara si Call 
Center – INSTAT 

(17 kompani me mbi 250 të 
punësuar)

Në listën e 100 kompanive që 
kanë punësuar më shumë 

punonjës janë 12 Call Center 
me një total prej 9.500 
punonjës (Shteti Web).



Mundësi 
Rritje 

(konfirmuar 
nga 73% në 

anketë)

Treg i vogël për 
BPO masive

Disponueshm
ëria e forcës 

së re të punës

Njohje e mirë 
e gjuhëve të 

huaja (italisht 
& anglisht)

Përshtatje e 
shpejtë me 

vendin e punës 
dhe kulturën e 

punës

Gadishmëri 
për të 

mësuar, 
italisht mete 
miret Rajon

Kosto e 
Lirë e 
Punës
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BPO me 
shume fuqi 
punëtore –
aftësi bazë

BPO –
Shërbime më 
të kualifikuara

Origjina dhe potencialet e investimeve të huaja në sektor: 

- Italia: Ka investime ekzistuese në vend perqendruar në  call-center, por 
për shkak të pasigurisë të krijuar nga ndryshimi i ligjit per call center atje, 
ka patur një ngrirje/tkurrje të sektorit. 

- Gjermania: Vërejtur interes për të investuar në sektorin e IT 
(developing and programming), por mungesa e cilësisë së stafit dhe 
njohuria e kufizuar e gjuhës gjermane ka frenuar investimet. 

- USA, Singapore: interes por asgjë konkrete,. 

- Kliente-Apple, Google, Vodafone, BBC, Amazon, Linkedin, Facebook, 
etj.

2.2 PROFILI DHE DINAMIKA E SEKTORIT 



Keni në plan të fusni një nga zërat e 
mëposhtëm në 12 muajt e ardhshëm?

Si e vlerësoni gadishmërinë e punonjësve tuaj 
për  të përvetësuar Aftësi të reja? 
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2.4 A KA POTENCIAL TË ZHVILLIMIT TË TREGUT?
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2.3 IT Software, Kontabilitet dhe Shërbimi ndaj Klientit –
ndër shërbimet më të vlerësuara në tregun shqiptar.
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2.6  Cilat janë problematikat kryesore që hasni ndaj fuqisë punëtore 
në këto pozicione? (Përgjigjet sipas Anketës së Sekretariatit)



Punonjësit Sektori Shteti 

 Mungesa e përvojës nga

mungesa e praktikave.

 Mangësi në edukatën

dhe korrektesën e

punës

 Kualifikim i dobët

teknik.

 Trajnimi nëpër call-

centers në nivele

bazike, duke mos krijuar

baza për zhvillim të

metejshëm të

punonjësve.

 Kryesisht pritshmëritë e

atyre që punësohen janë

më të larta se realiteti

dhe çfarë ofrojnë bizneset

 Ka një fluks të lartë 

largimesh, trajnohen dhe 

largohen duke shkaktuar 

kosto shtesë dhe humbje 

pune për bizneset.

 Kosto sociale e ulët e 

punës është incentivë për 

punë të profilit të ulet (call 

centers). 

 Kompanitë e mira dhe të 

mëdha priren drejt cilësisë 

së shërbimit. 

 Informaliteti i lartë i 

sektorit - në rrethe 

mendohet se situata është 

më problematike.

 Diversifikimi dhe 

sofistikimi i biznesit dhe 

tregu po shkon drejt 

ngopjes Ligji italian 

problem.

 Interesa të ndryshme 

aktoresh

 Mungese e një vizioni për 

sektorin

 Nuk ka mbështetje apo 

koordinim me qendrat e 

formimit profesional, shumica e 

kompanive e gjejnë vetë stafin

 Kodi i Punës në disa drejtime 

është më avanguard se 

realiteti.  

 Ligjet janë në rregull, por nuk 

janë fleksibël për punësime 

part time. 

 Mungojnë të dhëna per 

analizen e sektorit  psh 

statistika per teknologji 

informacioni te mirefillte. 

 Mungojnë incentivat për 

sektorin dhe profesionalistët 

Universiteti 

 Shkollimi nuk  përputhet  

me nevojat specifike te 

tregut të punës

 Mospërputhje e 

kurrikulave. Kurrikulat 

nëpër universitete nuk janë 

të orientuara sipas 

kërkesave të biznesit psh. 

Masteri Profesional nuk  

është i  vlerësuar kundrej 

Shkencorit.

 Ka Memorandume Biznes –

Universitetet, por  qe nuk  

ofrojne Intership-e reale 

dhe diploma sipas 

kerkësave të Tregut, nuk ka  

follow-up.

 Mungon modeli për rininë 

që të motivojë për aftësi sa 

më “profesionale”, (% e 

vogël por cilësore për 

Fakultetin Ekonomik, Epoka, 

Austriake Shkodër, 

Politekniku).

2.7 Qasja ndaj problematikave të “Cilësisë së Tregut”
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Sektori ka  potencial  investimesh (që mund të kthehen në histori suksesi) por të 
limituara në “size” ndaj duhet investuar tek CILËSIA që krijon “vlerë të shtuar” në 
segmente apo profesione të caktuara  psh. IT DVP. Kosto e ulët e punës nuk duhet 
të jetë “faktori” më vendimmarrës.

Mund të themi se tashmë kemi një “pool” të mirë specialistësh të trajnuar nga  
BPO-të  ekzistuese të cilët mund të jenë objekt i trajnimeve më të profilizuara, si
trajnere për krijimin e “talent” skills të sektorit. Por tregu nuk e zgjidh problemin e 
“cilësisë” por vetëm e evidenton dhe e “vuan” atë. 

Edukimi dhe sistemet e trajnimit (ndonëse gjejmë një ndjeshmëri më të madhe), 
themi se kanë mungesa të elementëve të involvimit “serioz” të biznesit si në 
kurrikula ashtu edhe në monitorim të praktikave të studenteve, zyrave të karrierës 
apo edhe involvimin e hershëm studentëve në “project base learning”.  

2.8 Pra mund të konkludojmë:



III. GJETJE DHE REKOMANDIME
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1. Forcimi i shoqatës dhe rritja e rolit të saj për të luftuar informalitetin. Shteti
(DPT, Inspektoriatet) të zbatojë standartet rregullatore për të mundësuar një
konkurrencë të ndershme në këtë sektor (iniciuar fushata pilot).

2. Të konsiderohet sa më parë integrimi i njohurive të reja ne nivele te
caktuara, fokus: aftësitë analitike (zgjidhjen e problemeve), gjuhët e huaja,
aftësi në Microsoft, Aftësi në Komunikim. Praktikat të standardizohen dhe të
bëhen pjesë e kurrikulës - projekt model biznes – fakultet – praktika
mesimore.

Akreditimi i Universiteteve të konsiderojë monitorimin e marrëdhënieve
shtet-biznes për praktikat.

3. Të ngrihet një grup pune (INSTAT,AIDA, Shoqata BPO, MASH,etj), që të
mundësojë skanimin e sektorit, saktësimin e të dhënave, modelin e
bashkëpunimit me VET dhe biznesin.

4. Krijimi i nje WEB Platforme, AIDA, Biznesi, Universiteti, etc per te suportuar
Biznesin ne kerkesat per personel, tema diplomash/projekt propozime per
tu implementuar nga ana e biznesit

1. Informaliteti ka dëmtuar imazhin,
standartin dhe rregullat e tregut të
sektorit.

2. Njohurite për “aftësitë e avancuara”
janë kritike për performancën e
biznesit/sektorit ndërkohë që rezulton
se ka një “hendek” me cilësinë e
kurrikulave në nivele të caktuara të
edukimit.

3. Mungojnë statistikat të Sektorit të
Shërbimeve/BPO për të mundësuar një
skanim të sektorit dhe analizë më të
thelluar.

4. Mungesa e një analize sistematike në
lidhje me nevojat e biznesit (sektori),
për “skills gap” aktuale & perspektive
me një vision të qëndrueshëm i
Marrëdhënieve Shtet – Biznes

GJETJE REKOMANDIME



III. GJETJE DHE REKOMANDIME - MODELI I BIZNESIT BPO ME SHËRBIME MË TË 
KUALIFIKUARA
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1. Rritje të partneritetit të universiteteve me sektorin privat dhe Zyrat e Punës nëpërmjet forcimit të

rolit të Zyrave të Karrierës në internshipe, praktika dhe punësim te studenteve, zhvillim i hershëm i

këshillimit të karrierës që në shkollat.

Përshtatje të kurrikulave universitare për industri te caktuara me anë të zbatimit të projekteve dhe

lëndeve mësimore nga ambjenti i biznesit vendas. Nderhyrje ne kurrikulat universitare per te

realizuar programe qe lidhen me rritjen e aftesive analitike dhe praktike te studenteve. Fleksibilitet

ne ofrimin e dijes nga Universitetet publike nepermjet programeve afatshkurtra innovative ne

partneritet me biznesin : Akademi Biznesi (programe intensive 1-3 dite ne nje fushe te caktuar si

psh: Konsulence ne Menaxhim dhe Operacione, Taksa, Hartime planesh biznesi, Studime fizibiliteti,

etj). Certifikatat e marra pas perfundimit me sukses te jene te akredituara nga Ministria e Arsimit

dhe e Punes si nje vlere e shtuar per akses ne tregun e punes.

Nisma per krijimin e “pool of talents” ne sektorin IT te cilet identifikohen permes konkurseve, apo

aktiviteteve tjera qe mund te organizohen ne bashkepunim me shkollat profesionale ne IT dhe

universitetet apo shkollat e mesme.

2. Incentivim nëpërmjet mbulimit të sigurimeve shoqërore për periudhën e internship në biznese ( 6

muaj - 1 vit) në profesione të caktuara te konsideruara si prioritare psh si ekonomik, IT, Inxhinjeri,

etj.

3. Mbështetje e iniciativave të biznesit për krijimin e qendrave të kualifikimit të vazhdueshëm në

teknologji dhe novacion (Digital Academy), si edhe “software house” per krijimin e nje pool IT

ekspertesh te certifikuar.

Të konsiderohet, incentivimi nëpërmjet kontratateve që kompanitë IT marrin nga shteti si p.sh

perfshirja ne termat e references e trajnimeve ne IT ose marrja e studenteve apo sapodiplomuarve

per internship ne profesione relevante me tenderin e fituar per nje periudhe kohe.

1. Bashkëpunim jo i strukturuar
Universitet-Biznes (Model pozitiv
Deloitte me Fakultetin Ekonomik, Local
Eyes me Epoka).

2. Hendek aftësish praktike ndërmjet
kurrikulave dhe kerkesave te tregut,
sidomos në IT. Zbatim i pakët i modelit
të internshipeve. Praktikat e
detyrueshme konsiderohen si formale
nga bizneset dhe studentët.

3. Mungojnë incentivat nga shteti për
profesione te caktuara si psh në fushën e
IT.

GJETJE REKOMANDIME



III. GJETJE DHE REKOMANDIME - BIZNESI BPO (Call Center)
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1. Promovim i praktikave të mira të Manaxhimit të Burimeve Njerëzore të disa kompanive të
mëdha në kompani të tjera nëpërmjet shoqatave të biznesit, forumet e Burimeve Njerezore
te organizuara nga instucione akdemike dhe biznese, dhe Ministrisë së Cështjeve Sociale
duke nisur nga:

a) Analizimi i kerkeses per kompetenca sipas sektorit te BPO;

b) Percaktimi i qarte I “Value Preposition” qe ju ofrohet forcave te punes nga BOP:
pervec pageses, cikli I zhvillimit te aftesive profesionale ne keta punedhenes, career
path ne afatmesem dhe afatgjate, trajnimet qe ofrohen dhe sa kompetitive do te jene
me kompetencat e fituara nga kjo pune;

c) Hartimi i poltikave per motivimin dhe ruatjen e stafit cilesor ne afatgjate;

d) Etj.

Konsiderim per incentivim nëpërmjet mbulimit nga Shteti të kontributit të sigurimeve
shoqërore për trajnimin për herë të parë (deri në 1 muaj). Mbulim nga biznesi vetëm të
sigurimit të aksidentit në punë

2. Ngritja e kapaciteteve dhe monitorimi i Zyrave të Punës për t’iu përgjigjur me programet e
punësimit dhe kualifikimit nevojave të bizneseve BPO

3. Diskutim me aktore mbi ngritjen e një Akademie BPO për rikualifikim të fuqisë punëtore,
nga trajnere te licensuar, nen mbeshtetjen e pushteti qendror apo vendor në modelin e
partneritet publik privat (Protik) ose model TEDA.

1. Lëvizje e shpeshtë e stafit, kostot e
trajnimit të larta për sektorin BPO psh.
(sigurimet shoqërore periudha e
trajnimit). Trajnimet fillestare bëhen
kryesisht nga bizneset ndaj ka pak
interes nga biznesi për trajnime të
vazhdueshme.

2. Zyrat e Punës dhe Qendrat e
Formimit Profesional nuk i përgjigjen
nevojave të sektorit. Fuqia punëtore e
regjistruar në Zyrat e Punës shumë e
pakualifikuar. Rekrutimin kompanite e
bejne kryesisht vete.

GJETJE REKOMANDIME



Tërheqja e investitorëve të rinj dhe diversifikimi i tregjeve (BPO) janë 
kërkesa në kohë por kushtëzohen nga:

 Koordinimi në një nivel më të strukturuar midis biznesit dhe 
institucioneve publike, veçanërisht për promovimin e sektorit ku AIDA të 
luajë një rol sa më proaktiv;

 Investimet në Kapital Njerëzor për një treg pune të kualifikuar, 
veçanërisht në segmentet që konsiderohen “konkurruese” kushtëzohen 
nga cilësia e edukimit, trajnimit dhe ndoshta më vonë incentivimit  
sektorial apo paralelisht? Koha ecën.

TREGU E EVIDENTON DHE VUAN CILESINE E ‘SKILLS”, POR NUK E ZGJIDH 
PROBLEMIN
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III. DISKUTIM



FALEMINDERIT!
www.investment.com.al
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