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HYRJE 

 

Shoqata “Together for Life”, në kuadër të projektit “Punimet artizanale të thuprës, shpresa për 

punësimin e të rinjve romë dhe egjiptianë”, mbështetur nga GIZ ProSEED, zhvilloi një studim 

me fokus artizanët e punimeve të thuprës. Qëllimi kryesor i këtij studimi ishte të kuptuarit e 

situatës së përgjithshme të artizanëve në Shqipëri, veçanërisht atyre të produkteve të thuprës 

dhe të nevojës për ndërhyrje për rigjallërimin e këtij nënsektori. 

Studimi përpiqet të ofrojë një panoramë mbi situatën e artizanëve dhe problematikat që ata 

hasin, si dhe nevojat që kanë për mbështetje. Ai përqendrohet kryesisht në tregun e brendshëm 

të zinxhirit të prodhimeve të produkteve prej thupre, duke filluar nga lënda e parë deri tek 

produkti përfundimtar dhe siguron informacion bazë për elementet kryesore si kërkesë-ofertës 

në treg për këto produkte dhe problemeve me të cilat hasen artizanët. 

Hartuesit e këtij studimi nuk e patën të lehtë të mblidhin informacione për këtë sektor, pasi u 

përballën me mungesë të të dhënave zyrtare apo statistikave e raporteve studimore. Studimi 

bazohet kryesisht mbi komponentin sasior, bazuar në 23 intervista ballë për ballë me mjeshtra 

të prodhimeve të thuprës në Korçë, Elbasan dhe Berat. Komponenti cilësor bazohet në të 

dhëna të tërthorta nga burime zyrtare dhe studime te ndryshme. 

 

 

QËLLIMI I STUDIMIT 

 

Qëllimi i analizës së tregut në fushën e prodhimeve artizanale të thuprës është që të shqyrtojë 

situatën në nivelin e biznesit të vogël, familjar, apo të biznesit të mesëm – punishte dhe të gjejë 
se çfarë i pengon bizneset shqiptare të prodhimeve të thuprës të jenë të qendrueshme dhe 
tërheqëse veçanërisht për të rinjtë. Synimi kryesor i hulumtimit është identifikimi i problemet dhe 
sfidat me të cilat përballen prodhuesit e produkteve prej thupre dhe nevojën për gjetjen e një 
tregu të qendrueshëm për shitjen e produkteve të tyre, si dhe gjetjen e rrugëve dhe mjeteve për 
afrimin e kërkesës me ofertën për produktete e thuprës në tregun vendas dhe ndërkombëtar.  

Po ashtu, kjo është një përpjekje për të identifikuar kufizimet në këtë sektor dhe të 
rekomandohen ndërhyrjet e mundshme të zhvillimit që do të tejkalojnë këto kufizime dhe do të 
sigurojnë zhvillim të qendrueshëm të nënsektorit, veçanërisht, në përmirësimin e jetesës së 
artizanëve të produkteve të thuprës dhe familjeve të tyre. 

Fillimisht studimi ndalet në një historik të sektorit të artizanatit dhe nënsektorit të produkteve prej 
thupre dhe rëndësinë e tyre në ekonomi dhe, më tej, jep një pasqyrëmë të gjerëtë situatës 
aktuale të tregut, pasuar nga analiza e përparësive dhe sfidave kyçe të zhvillimit të sektorit.  



 
 

Analiza e tregut të produkteve prej thupre është ndërtuar mbi bazën e të dhënave dytësore nga 
institucionet publike dhe jopublike të cilat janë tepër të kufizuara, si dhe nga intervistimi i 
drejtëpërdrejtë (face to face) me mjeshtrat e prodhimit të produkteve të thuprës. Intervistat me 
artizanët kanë  patur  qëllim  të  zbulojnë problematikat me të cilat ata përballen si dhe 
pritshmëritë  e  tyre  për  të  ardhmen. 

Një element i rëndësishëm në këtë studim janë informacionet e mbledhura përgjatë tri 
panaireve të produkteve të thuprës të zhvilluara në qytetet Tiranë, Elbasan dhe Korçë në 
kuadër të projektit “Punimet artizanale të thuprës, shpresa për punësimin e të rinjve romë dhe 
egjiptianë”. 

Vend të veçantë këtu zë ndikimi i ueb marketingut në shitjet e produkteve prej thupre dhe të 
faktorëve që ndikojnë në shitjen e këtyre produkteve, të cilat mund të konsiderohen si faktorë që 
lidhen me menaxhimin  dhe implementimin e ueb marketingut.  

 

 

I - INFORMACION I PËRGJITHSHËM 

 

Interesi i publikut është rritur për produkte unike dhe të personalizuara, pasi njerëzit janë 

mërzitur nga uniformiteti dhe produktet për masën. Produktet prej thupre kanë filluar të rigjejnë 
popullaritetin e humbur në treg. Kujdesi ndaj natyrës, respekti ndaj traditës, vlerësimi ndaj 
shprehjeve individuale të karakterit, tashmë janë në modë.  Nënsektori i produkteve prej thupre 
po shfaq potencial për rritje të shpejtë si në tregun vendas edhe atë të huaj, kryesisht në tregun 
Evropian, i cili është tregu kryesor për produktet prej thupre të prodhuara në Azi dhe Afrikë.  

Konsumatorët, gjithmonë e më shumë, po vlerësojnë dhe preferojnë cilësitë e produkteve të 
prodhuara nga mjeshtra që kanë ngritur njësi të vogla prodhimi dhe janë të gatshëm të 
paguajnë më shumë për këto produkte, sesa për të njëjtat produkte të prodhuara në fabrika dhe 
me material plastik. Edhe bizneset kanë rritur interesin për objekte të ndryshme të punuara me 
thupra, të tilla si dyqanet e luleve, dyqanet e dhuratave, dyqanet ushqimore, dyqanet e artikujve 
të ndryshëm, baret dhe restorantet. 

Në Shqipëri këto vite kanë filluar ndërhyrjet edhe nga institucionet përgjegjëse për rivitalizimin e 
sektorit të artizanatit, nëpërmjet rivitalizimit të pazareve karakteristike, ku blerës vendas dhe të 
huaj mund të gjejnë prodhime artizanale të shumëllojshme të mjeshtrave vendas. Në qendrat e 
qyteteve të mëdha si Tirana dhe Korça janë restauruar dhe janë rivitalizuar pazaret e hershme 
ku janë krijuar sheshe rekreacioni që shërbejnë kryesisht për organizimin e panaireve. Tashmë 
artizanët kanë kontrata lehtësuese për t’u bërë pjesë e sheshit kreativ në Pazarin e Ri, në të 
cilin organizohen rreth 20-25 panaire artizanati në vit. Po ashtu, Bashkia e Tiranës organizoi 
para dy vitesh për here të parë konkursin për krijimin e suvenireve të qytetit. Dyqane me 
produkte artizanale janë ngritur pothuaj në të gjitha qytetet kryesore të vendit, diku falë 
inisiativës personale të ndonjë artizani, apo adhuruesi të artizanatit, diku me ndonjë projekt, diku 
si inisiativë të pushtetit vendor. Megjithatë në ga asnjë pazaret e rikonstruktuara nuk është 
ngritur ndonjë treg i përhershëm për produktet artizanale.    

Interesi në rritje për produktet elitare të prodhuara me dorë reflektohet në rritjen e numrit dhe 
gamës së produkteve të krijuara nga artizanët. Tregu kryeqytetas, në të cilin jetojnë dhe 
punojnë 1/3 e popullsisë së vendit, ka rritur kërkesën për produkte unike të prodhuara me dorë, 
duke ofruar mundësi reale për artizanët që ofrojnë produkte me cilësi të lartë.Tirana është një 
treg i mirë për produktet artizanale për shkak të numrit të lartë të konsumatorëve potencialë, 



 
 

nivelit më të lartë të të ardhurave, ndërgjegjësimit më të lartë të konsumatorit si dhe një kulturë 
më e zhvilluar për vlerat unike të produkteve të prodhuara me dorë. Përgjegjësia sociale më e 
lartë tek konsumatorët kryeqytetas i bën ata më të ndjeshëm dhe i lidh me kujdesin më të lartë 
për mirëqenien e artizanëve dhe familjeve të tyre. Lidhje të fortë me konsumatorin e ndjeshëm 
ndaj mbrojtjes së mjedisit kanë krijuar produktet të krijuara prej lëndë organike, siç janë 
produktet e thuprës. Ky segment elitar i tregut, edhe pse ende i kufizuar brenda vendit, 
komandon cilësi dhe vlerë të lartë të produkteve të prodhura në mënyrë artizanale. 

Në përgjigje të këtij interesi në rritje të konsumatorit, dyqane me produkte artizanale janë ngritur 
pothuaj në të gjitha qytetet kryesore të vendit, diku falë inisiativës personale të ndonjë artizani, 
apo adhuruesi të artizanatit, diku me ndonjë projekt, diku si inisiativë të pushtetit vendor. 
Nëpërmjet projekteve të ndryshme po ndërhyhet për përgatitjen e një brezi të ri artizanësh me 
aftësitë e nevojshme për të ngritur dhe menaxhuar një sipërmarrje të vogël artizanale. Rikthimi i 
traditës dhe krijimi i një kontigjenti të rinjsh shortapunuesish nga komunitetin Rom, por jo vetëm, 
pritet të shërbejë si një mundësi reale për vetëpunësimin e tyre, nëpërmjet ruajtjes dhe zhvillimit 
të traditës brenda komunitetit rom.  

Nga ana tjetër, vetë artizanët kanë filluar të riorganizohen në shoqata, në përpjekje për të 
organizuar veprimtari promovuese si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Pesë vite më parë në 
Berat u themeluar Qendra e Artizanatit “Margarita”, e cila ka mbledhur rreth vetes rreth 100 
artizanë të zejeve të ndryshme, punimet e të cilëve i prezanton në panairet e organizuara si 
brenda dhe jashtë vendit. Edhe artizanët shkodranë janë mbledhur rreth Shoqatës së 
Artizanëve Shkodranë, madje mjeshtrat shkodranë janë të parët dhe të vetmit që kanë 
“Shoqatën e Menaxhimit të Shelgut’. Ndër shoqatat më të njohura në nivel kombëtar janë 
Shoqata e Grave Profesioniste Afariste dhe Zejtare dhe Shoqata e Artizanëve të Shqiptarë, të 
cilat janë shumë aktive në promovimin e artizanatit dhe mbështetjen e artizanëve. Shoqatat janë 
përpjekur të jenë aktive në forcimin e partneritetit midis sektorëve publikë dhe privatë. Po ashtu 
ato janë nismëtare për organizimin e eventete të ndyshme në mbështetje të artizanëve siç  janë 
panairet e artizanatit në të gjithë Shqipërinë. 

 

1.1. Artizanati dhe zejtaria në legjislacionin shqiptar 

Artizanati është degë e prodhimit të sendeve të ndryshme për përdorim të gjerë, që mbështetet 
kryesisht në punën me dorë dhe jo në teknologjinë që përdor makineritë për çdo proces. 

Sipas ligjit Nr. 27/2018, “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, të vitit 2018, “artizanat është 
puna, nëpërmjet së cilës objektet e nevojshme dhe dekorative janë të punuara tërësisht me 
dorë dhe mjete të thjeshta”.1 

Sipas ligjit “Për Zejtarinë në Republikën e Shqipërisë”, “zejtaria është veprimtaria ekonomike, 
nëpërmjet së cilës prodhohen të mira dhe/ose realizohen shërbime zejtare përmes punës me 
dorë ose në seri dhe, në disa raste, duke përdorur aftësitë krijuese”, ndërsa “zejtaria 
tradicionale është krijimi ose rikrijimi i objekteve të caktuara në mënyrë joindustriale, në sasi të 
vogla, bazuar kryesisht në punën me dorë dhe dijebërjen e trashëguar të vendit tonë, sipas 
përkufizimit të pasurive kulturore jomateriale, të përcaktuara në ligjin për trashëgiminë kulturore, 
ku përfshihen artizanati dhe artizanati shtëpiak”.2 

Në Rregulloren e Funksionimit të Fondit të Ekonomisë Kreative të Agjecisë Shqiptare të 
Zhvillimit të Investimeve me termin artizanat kuptohet çdo punë që nuk kryhet industrialisht, ku 
përfshihen pa kufizim: produkte tekstili, druri, metali dhe qeramike, stoli, punime 

                                                           
1https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Ligji.nr27-_dt.17-05-2018.pdf 
2http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/ligj-nr.-70_2016.pdf 

https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Ligji.nr27-_dt.17-05-2018.pdf
http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/ligj-nr.-70_2016.pdf


 
 

kashte, balte, punime në gurë dhe me gurë, punë me mjete rrethanore natyrale, punime me 
materiale ricikluese. Po në këtë rregullore me termin zejtari kuptohet prodhimi artizanal i 
produkteve dhe ndërmarrje zejtare konsiderohet ndërmarrja që ka një ose disa nga tiparët e 
mëposhtme: 
a. Procesi i punës nuk është i automatizuar në një shkallë të lartë ose nuk është i ndarë në 
shkallë të lartë në hallka të veçanta, ashtu siç është tipike për prodhimin industrial në seri. 

b. Produktet prodhohen bazuar në porositë e porositësve të veçantë. 

c. Përpunon dhe prodhon produkte kryesisht me porosi, në seri të vogla, të cilat nuk kanë 
karakteristikat e prodhimit industrial. 

d. Prodhon dhe përpunon sende prej materialeve të ndryshme dhe në formimin/krijimin e tyre 
shfaqet shkathtësia e prodhuesit. 

e. Përpunim i prodhime të veçanta personalisht nga zejtari në shtëpinë e tij ose me ndihmën e 
anëtarëve të familjes së tij. 3 

Ligji “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë” siguron mbrojtje të veçantë për produktet 
artizanale si pasuri kulturore, me vlerë artizanale, etnografike ose historike, objektet e 
prodhuara në mënyrë artizanale me vjetërsi mbi 75-vjeçare dhe objektet e fabrikuara mbi 100-
vjeçare. 

Shqipëria shquhet për traditë të lashtë në ushtrimin e disa profesioneve artizanale si, punimi i 
drurit, gurit, metalit, prodhimi i tekstileve me tezgjah, prodhimeve të thurpës dhe kashtës, etj. 

Në çdo krahinë të Shqipërisëka spikatur shumllojshmëriae teknikave dhe produkteve artizanale, 

me një numër të madh ekzemplarësh dhe relikesh si dhe paraqitjen estetike të objekteve. 

Edhe pse i vogël, tregu vendas ka potencial dhe ka filluar të njohë rritje vitet e fundit, 
veçanërisht me hopin që ka marrë ekonomia e turizmit.  

 

1.2  Zejtaria - baza e ekonomisë deri në Luftën e Dytë Botërore 

Gjatë periudhës otomane baza ekonomike ishte në radhë të parë zejtaria. Në shek.XVII në 
qytetet shqiptare kishte rreth 55 lloje zejesh, ndërsa në shek.XVIII arritën në rreth 80.4   

Që prej shekullit të XVI pazari i Elbasanit, Shkodrës, Prizrenit dhe Beratit kishin nga 900 dyqane 
secili, kurse Shkupi numëronte 2 150 dyqane. Në shek.XVIII në Selanik gjendeshin rreth 4 000 
zejtarë shqiptarë.5 

Me zhvillimin e qyteteve u krijuan disa tregje të mëdha ndërkrahinore në Shkodër, Berat, 
Elbasan dhe Janinë.  Formimi i tri tregjeve ndërkrahinore shënonte një hap përpara në krijimin e 
premisave për ngritjen e një tregu gjithëshqiptar. 

Në shek.XVII-XVIII prodhimet shqiptare tërhoqën mjaft shtete evropiane, si Francën, Anglinë, 
Holandën të cilat eksportonin produkte të ndryshme. 

Edhe gjatë gjysmës së parë të shekullit të XX-të, mes dy luftrave botërore, zejtaria vazhdoi të 
ishte baza e ekonomisë së vendit. Në Raportin Final të Verhmatit gjerman në Shqipëri, gjatë 

                                                           
3 https://srvd.e-albania.al/sherbimetxml/dokumentasherbimi/7205-FINAL-Rregullorja-e-funksionimit-ekonomise-
kreative-12.2.14.pdf  
4http://historia.shqiperia.com/perandoria/timari.php 
5https://fv.al/t/historia-e-shqiperise-shqiperia-nen-sundimin-osman.9539/    

https://srvd.e-albania.al/sherbimetxml/dokumentasherbimi/7205-FINAL-Rregullorja-e-funksionimit-ekonomise-kreative-12.2.14.pdf
https://srvd.e-albania.al/sherbimetxml/dokumentasherbimi/7205-FINAL-Rregullorja-e-funksionimit-ekonomise-kreative-12.2.14.pdf
http://historia.shqiperia.com/perandoria/timari.php
https://fv.al/t/historia-e-shqiperise-shqiperia-nen-sundimin-osman.9539/


 
 

pushtimit nazist, vihet në dukje se vendin kryesor në ekonominë e Shqipërisë e zinin zejtarët që 
prodhonin mallra për konsum të përditshëm ndërsa ekonomia indutriale nuk ishte zhvilluar fare.6 

 

1.3  Artizanati në komunizëm 

Qeveria komuniste e ardhur në pushtet pas Luftës së Dytë Botërore i dha rëndësi zhvillimit të 
artizanatit dhe mori masa për të mëkëmbur prodhimin e produkteve artizanale të dëmtuara 
rëndë gjatë luftës. 

Në vitet e sundimit komunist artizanët, që deri në atëherë kishin punuar brenda ambienteve të 
banesave të tyre dhe që kishin prodhuar kryesisht produkte për përdorim personal dhe familjar, 
u grupuan dhe u organizuan në kooperativa artizanati, që u kthyen pas disa vitesh në 
ndërmarrje shtetërore artistike. Në vitin 1946 u miratua ligji i Reformës që parashikonte edhe 
krijimin  e  arsimit profesional, ku një rëndësi e posaçme iu dha përgatitjes së artizanëve të rinj 
në të gjitha zejet.   

Sipas regjistrimit të popullsisë më 1946, në vend kishte mbi 17 mijë zejtarë, nga të cilët mbi 
3500 ushtronin profesionin në shtëpi. 7 

Me zhvillimin e të ashtuquajturit industrializim socialist, pesha specifike e artizanatit në 
prodhimin e përgjithshëm industrial filloi të bjerë dhe në vitet 1961-1968 ai zinte vetëm 6%. 

Kooperativat u shndërruan në ndërmarrje artistike, të cilat u ngritën në qytetet kryesore të 
vendit. Këto ndërmarrje ishin në varësi të Ministrisë së Industrisë së Lehtë e Ushqimore. 

Në këtë periudhë punimet artistike shënuan bum, duke filluar nga sendet e orenditë prej druri, 
thupre, zbukurimeve dhe sendeve prej argjendi me filigrani, tekstilee të qendisura, produkteve 
prej kocke e briri, prej qeramike, enëve prej bakri me zbukurime e të sixhadeve.  

Prodhimi i shportave të kashtës ka qenë një traditë e hershme e ushtruar në të gjithë trevat e 
vendit. Në periudhën e sistemit komunist në të gjitha ndërmarrjet artistike u ngritën reparte për 
prodhimin e shportave, në të cilat punonin kryesisht gra dhe vajza të mazhorancës, por edhe 
individë nga komuniteti rom. Pjesa më e madhe e prodhimit të këtyre reparteve ishte e destinuar 
për eksport. 

Për tregun vendas shportat siguroheshin kryesisht nga mjeshtrat rom. Punimet me thupra janë 
një mjeshtri e vjetër e këtij komuniteti, e trashëguar brez pas brezi për qindra dhe mijëra vjet. 
Edhe në kohën e regjimit komunist ky zanat ushtrohej nga romët nëpër banesat e tyre, ndërsa 
produktet shiteshin në mënyrë ambulante, ndërsa romët shëtisnin nga një qendër e banuar në 
një tjetër. Romët ishin të vetmit shtetas të në  periudhën e regjimit komunist të ‘legjetimuar’ të 
zhvillonin tregëti personale, ndërsa gjithçka ishte shtetëzuar dhe inisiativa e lirë private nuk 
lejohej dhe dënohej me burg. 

 

1.4   Tranzicioni i sektorit të artizanatit 

Rënia e Murit të Berlinit e përballi Shqipërinë me një fenomen të ri historik: tranzicionin nga 
ekonomia e planifikuar dhe centralizuar, drejt ekonomisë së tregut. Dy vitet e para të tranzicionit 
përbëjnë periudhën më të vështirë të ekonomisë shqiptare, ku PBB ra në 50%, rritja ekonomike 
arriti një shifër negative rekord prej -13%, çmimet e produkteve bazë ushqimore u rritën 5-6 
herë vetëm brenda vitit 1991, prodhimi industrial dhe bujqësor pothuajse u paralizuan, borxhi i 
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jashtëm u rrit mbi 600 milion dollarë amerikanë, papunësia kapi nivele mbi 50% të popullsisë së 
aftë për punë, etj.8 

Privatizimet përfshinë  të gjithë sektorët. Faza e privatizimeve të mëdha filloi mbas vitit 1992, 
mbasi përfundoi transformimi i ndërmarrjeve të mëdha shtetërore në shoqëri aksionere. Të 
njëjtin fat patën edhe ndërmarrjet e artizanatit në të gjithë vendin, të cilat u privatizuan nga 
aksionerët, që kryesisht ishin ish-punonjësit e tyre deri në kohën e privatizimit.  Zejtaria e humbi 
shkëlqimin e dikurshëm si profesion. Pjesa më e madhe e artizanëve e braktisën tërësisht 
profesionin, i shitën aksionet e tyre dhe, ose ndërruan profesion, ose emigruan dhe e lanë 
përfundimisht profesionin e artizanit. Vetëm pak artizanë të ish-ndërmarrjeve artistike vazhduan 
ta ushtronin profesionin në shtëpi, duke u përpjekur madje të sjellin, krahas motiveve të 
hershme, edhe motive të reja, në përputhje me trendet e kohës dhe kërkesat e tregut.  

Në vitin 2012 Ministria e Kulturës hartoi një projekt-ligj ‘Për Artizanatin’, e cila, sipas hartuesve 
të saj, do të mbronte artizanët e vërtetë që prodhonin produkte me dorë, kundrejt tregëtarëve të 
produkteve industriale të prodhuara në Kinë ose Turqi. Projekt-ligji nuk arriti të bëhet ligj dhe, në 
vend të tij, katër vjet më pas u hartua dhe miratua Ligji ‘Për Zejtarinë në Republikën e 
Shqipërisë’, në bazë të të cilit u miratuar dhe u ngrit Dhoma Kombëtare e Zejtarisë. Dhoma 
Kombëtare e Zejtarisë është themeluar në dhjetor 2017 dhe një nga qëllimet e saj është 
identifikimi dhe kualifikimi i zejtarëve në vend. Edhe tre vite pas krijimit, Dhoma është e 
përqendruar në identifikimin dhe çertifikimin e artizanëve dhe ende nuk duket shumë aktive në 
kualifikimin e tyre. 

Edhe katër vite pas miratimit tëLigjit “Për Zejtarinë në Republikën e Shqipërisë” gjërat nuk kanë 
ndryshuar shumë në sektorin e artizanatit dhe informaliteti është në nivele të larta, dhe mbi 50% 
e subjekteve nuk janë të regjistruara.Sektori vazhdon tëpërballet me vështirësi të mëdha 
veçanërisht në sigurimin e fuqisë punëtore dhe tërinjtë nuk e konsiderojnëartizanatin një 
profesion të sigurt për të ardhmen e tyre. 

Punimet artizanale vuajnë nga mungesa e tregut dhe artizanët shqiptarë ndjehen të lënë në 
mëshirë të fatit dhe ku industrializimi i menjëhershëm i shumë produkteve i la në qoshe ato 
“handmade”. 
Tani, po nisin si filiza të reja ide dhe biznese të vogla, të cilat mbështeten në produkte të krijuara 
100% me dorë. Të rinjtë po sjellin risi në këtë fushë, duke ofruar produkte të reja innovative 
nëpërmjet teknikat artizanale të trashëguara të prodhimit të produkteve. 

 

1.5  Shportaria – profesioni më i vjetër artizanal në botë 

Shportaria është degë e artizanatit që merret me prodhimin e sendeve të ndryshme prej shelgu, 
xunkthi, hardhie, bambuje.  Rreth 0.7 miliardë njerëz në botë janë të përfshirë në tregtinë e 
materialeve të papërpunuara të thuprës dhe produktet e tyre të përfunduara (Dransfield dhe 
Manokaran, 1994).  Ky tregues shpreh qartë rëndësinë që ka në rang global sektori i thuprës 
dhe nënprodukteve të tij. 

Shportaria është një zanat antik dhe vlerësohet si një nga format më të vjetra të artit të ushtruar 
nga njerëzimi.  Qindra vjet më parë njerëzit në mbarë botën kanë përdorur materiale natyrore të 
disponueshme për të prodhuar objekte të domosdoshme.  Thupra ka qenë një nga mjetet më të 
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hershme dhe më të përdorura për objekte nga më të ndryshmet, duke filluar nga sendet 
shtëpiake të kuzhinës, në mobilje, madje deri në banesa për të jetuar. 

Mesopotamasit antikë i konsideronin shportat si fëmijë të perëndive dhe si bazamenti që 
mbante Tokën.  Ata besonin se bota filloi kur mbiu tufa e parë e xunkthit. Të gjitha qytetërimet e 
lashta prodhonin shporta:  romakët kultivonin shelg për prodhimin e shportave, egjiptianët e 
lashtë përdornin shportat për të mbajtur bukë të pjekur dhe japonezët e kinezët e konsederojnë  
shportarinë si zejen më të hershme të tyre. 

Shportaria konsiderohet si zeja që ndihmoi në lindjen e prodhimit të qeramikës, pasi shportat 
prej thupre përdoreshin si kallëpe për krijimin e vazove më të hershme, dëshmuar kjo nga 
zbulimet arkeologjike veçanërisht në Amerikën e Jugut. 

 

 

III – Metodologjia  

 

Profili i të anketuarve - Për të mundësuar paraqitjen e situatës së artizanvëve të produkteve të 

thuprës, studimi u përqendrua në disa nga zonat ku ky sektor është më i zhvilluar: qarqet Berat, 

Elbasan dhe Korçë. 

U zhvillua një pyetësor i drejtëpërdrejtë me 23 artizanë që e ushtrojnë profesionin në mënyrë të 
vazhdueshme dhe që fitimet nga prodhimi dhe shitja e produkteve të thuprës i konsiderojnë si 
një nga burimet kryesore të të ardhurave për familjen e tyre. 40% e artizanëve të pyetur 
deklarojnë se punojnë me kohë të plotë, ndërsa pjesa tjetër kryenin të paktën edhe një aktivitet 
tjetër për të siguruar të ardhura. 

 

 
Grafiku 1: Mosha e artizanëve të përfshirë në studim     

 

Mosha mesatare e artizanëve është 49 vjeç, dhe përqindjen më të lartë e zenë artizanët e 

moshës 50-59 vjeç (35%) dhe 40-49 vjeç 26%. Siç duket edhe nga grafiku, numri i të rinjve të 

moshës 18-29 vjeç të cilët ushtrojnë profesionin e prodhuesit të produkteve prej thupre është 
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shumë i ulët dhe zë vetem 8.7%. Profesioni i shportarit nuk është i preferuar ndër të rinjtë pasi 

konsiderohet si profesion jo i lehtë dhe që nuk të siguron të ardhmen.      

Pofili demografik  i artizanëve të përfshirë në studim pasqyrohet në grafikun më poshtë: 

   
Grafiku 2: Profili demografik i artizanëve të përfshirë në studim    Grafiku 3: Përkatësia etnike e artizanëve të produkteve të thuprës 

 

Nga grafiku vihet re se 52% e artizanëve të përfshirë në këtë studim janë nga Elbasani, nga të 

cilët 8% pjesëtarë të mazhorancës dhe 44% të komunitetit rom; 26% e pjesëmarrësve ushtrojnë 

aktivitetin e tyre në qarkun e Korçës, nga të cilët 4% pjestarë të mazhorancës dhe 22% të 

komunitetit romë dhe egjiptian; 22% e të anketuarve janë artizanë nga Beratit, të gjithë anëtarë 

të mazhorancës.  

Një kufizim i këtij studimi është përfaqësimi demografik, pasi në të nuk janë përfshirë të gjitha 

zonat ku janë përqendruar artizanët e thuprës dhe kjo ka ardhur si pasojë e vështirësive të 

krijuar nga kufizimet për shkak të pandemisë. Megjithatë problematikat dhe shqetësimet e 

artizanëve janë të njëjta në të gjithë territorin dhe mendohet se ato nuk ndryshojnë në territore 

të ndryshme. 

 
Grafiku 4: Përfaqësimi gjinor i artizanëve të produkteve të thuprës 

 

 

Përsa i përket përfaqësimit gjinor, në studim dominon gjinia mashkullore (74%). Ky përfaqësim 

gjinor është në proporcion të drejtë me raportin meshuk / femra në këtë sektor, ku nga të dhëna 

të tërthorta vlerësohet se meshkujt zenë mbi ¾ e të punësuarve dhe vetëpunësuarve. Para 30 
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vitesh në ndërmarrjet artistike gratë zinin mbi 80% të të punësuarve në punishtet e prodhimeve 

prej thupre, por tani ky profesion po trashëgohet vetëm tek meshkujt, duke krijuar një përmbysje 

të raporteve gjinore.  

Sipas një studimi të GIZ (Kooperacioni Teknik Gjerman), të viti 2012m, femrat zenë 78% të të 

punësuarve në sektorin artisanal . 9  Por pjesa më e madhe e grave punojnë në sektrorin 

artisanal të endjes së pëlhurave dhe më pak në profilet e tjera, ku bën pjesë edhe shportaria. 

  
 
Grafiku 5: Niveli arsimor i artizanëve të produkteve të thuprës       Grafiku 6: Marrja e profesionit të shportarit 

 

 

Profesionin e prodhuesit të produkteve prej thupre, në përgjithësi, artizanët e trashëgojnë 
brenda familjes. Para viteve ’90 e kanë mësuar në ndërmarrjet e artistike, një kanë mësuar në 
emigracion, kryesisht në Greqi, dhe pjesa më e madhe e trashëgojnë zanatin në familje, në 
mënyrë të veçantë artizanët që i përkasin komunitetit rom. Artizanët që e trashëgojnë 
profesionin në familje në përgjithësi (rreth 80% e tyre) janë pa arsim, ose kanë arsim bazë 
(arsim 8 vjeçar). Edhe në mesin e artizanëve që e kanë mësuar profesionin në emigracion 
rezulton se disa prej tyre e kanë braktisur shkollën kur kanë qenë 14-15 vjeç.  
Artizanët e vjetër e kanë marrë profesionin në kurset që ofroheshin para viteve ’90 pranë 
ndërmarrjeve artistike. Vitet e fundit është rritur numri i artizanëve që e kanë marrë profesionin 
nëpërmjet  trajnimeve të ofruara nga organizata. Kursi i shportarisë (i prodhimit të produkteve  
prej thupre) ende nuk ofrohet në qendrat e formimit profesional (QFP), prandaj në kampionin e 
këtij studimi nuk ndodhet asnjë artizan që të ketë ndjekur kursin në QFP publike. 

 

 

III - SFIDAT E NËNSEKTORIT TË PRODUKTEVE PREJ THUPRE 

 

Nënsektori i prodhimeve me dorë të produkteve prej thupre vuan nga një numër i madh 

kufizimesh, si mungesa e mbështetjes nga shteti, tregu i paqendrueshëm, mungesa e koordimit 
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mes aktorëve, sasi e pakët e lëndës së parë në vend, mungesa totale e informacionit për 

tregun, kujdesi i dobët për klientin, mungesa e standardeve dhe marketingu i dobët. 

 

Vështirësitë e mikrobizneseve për t’u zhvilluar – Sipas Bankës së Shqipërisë në ekonominë 
shqiptare veprojnë rreth 100 mijë mikrobiznese, të cilat përbëjnë 94% të numri të bizneseve të 
regjistruara. Mikrobizneset janë burimi kryesor për një numër shumë të madh individësh dhe 
familjesh.  Punishtet artizanale të thuprës janë mikrobiznese zakonisht me 1-2 të punësuar, ku 
profesioni trashëgohet brenda familjes. Përgjithësisht në këtë biznes janë vetë artizanët që 
prodhojnë dhe shesin produktet e tyre.  

Bizneset mikro sipas shumë studiuesve hasen me barriera të ndryshme që i pengojnë ato të 
rriten. 

Artizanë e pyetur rreth vështirësive me të cilat hasen e kanë venë theksin tek politikat shtetërore 

të taksimit, mungesa e një tregu të përhershem shitjeje, mungesa e lëndës së pare etj. Për 91% 

të artizanëve taksat e larta janë shqetesimi kryesor që pengon zhvillimin e sktorit të produkteve 

prej thupre. Aaksesi i ulët në financim, për shkak të interesave të larta te kredive dhe mungesës 

së politikave mbështetëse nga bankat dhe institucionet e mikrokreditit eshte nje barrierat e 

jashme financiare më kryesore. 

Edhe pse është premtuar disa herë heqja e taksave për sipërmarrjet kreative për tre vitet e para 
të ngritjes së tyre, ky premtim nuk është mbajtur, dhe prodhuesit e produkteve të thuprës 
mendojnë se heqja ose reduktimi i taksave për një periudhë të caktuar kohe do t’i jape 
frymëmarrje sektorit të artizanatit. Për 87% të artizanëve mungesa e një tregu të përhershëm 
është një nga shqetësimet më të mëdha. Mbi 70% e të pyeturve po ashtu shprehin shqetësim 
për mungesën e lëndës së pare, si dhe mungesën e kredive të zbutura, apo fondeve dhe 
grandeve të tjera për mbështetjen e sektorit.  

  Grafiku 7: Shqetësimet e artizanëve të thuprës 

 

Mbështetje e ulët me fonde – Për herë të parë, në vitin 2012 Këshilli i Ministrave miratoi 
Vendimin Nr. 954, “Për krijimin e fondit të ekonomisë kreative (artizanati)”, në të cilën 
parashikonte krijimin e një fondi për dhënien e ndihmës financiare, në formë subvencioni të 
drejtpërdrejtë ndërmarrjeve që operojnë në fushën e artizanatit. Në Vendim parashikohej fondi 
me një vlerë të përgjithshme prej 40 milionë lekë i vënë në dispozicion për mbështetjen e 
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sipërmarrjeve artizanale, i cili do të lëvrohej për katër vite (2013-2016), nga 10 milionë për çdo 
vit.  Në 2017 Këshilli i Ministrave miratoi fondin prej 30 milionë lekësh për vitet 2017-2019.10 
Pra, në shtatë vite buxheti në mbështetje të sipërmarrjeve të vogla e të mesme artizanale mbeti 
e njëjtë dhe shumë e ulët. Masa e fondit për mbështetjen e një sipërmarrjeje, sipas të njëjtës 
VKM, nuk e kalon vlerën e 500 mijë lekëve.  

Fondi menaxhohet nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), nëpërmjet 

skemës financiare të quajtur ‘Fondi i Ekonomisë Kreative’, me të cilën mbështeten çdo vit rreth 

20-25 sipërmarrje mikro që veprojnë në fushën e artizanatit. Edhe po të shtosh këtu 

mbështetjen e këtij sektori nga donatorë privatë, kryesisht organizata kombëtare dhe 

ndërkombëtare, numri i bizneseve artizanale të mbështetura mbetet shumë modest.  

 
Grafiku 8: Mbeshtetur me fonde e bizneseve te produkteve te thupres 

Nga 23 artizanët e produkteve të thuprës të përfshirë në këtë hulumtim, deklarohet 61% e tyre 

nuk janë mbështetur me fonde. Po ashtu asnjë prej te pyeturve nuk është mbështetur me fonde 

buxhetore nga programet e qeverisë dhe ndersa kane marrë mbështetje nga bashiketi dhe 

donatoret ndërkombëtare 18% e të pyeturve. Organizata shqiptare të shoqërisë civile kanë 

mbështetur me fonde në 17%.  

Projektet aktuale kanë ndihmuar për të gjallëruar artizanatin, duke ndihmuar në ruajtjen e 
traditës, por jo rrallë ato kanë çuar në varësinë e artizanëve nga donatorët apo financime të 
tjera, teksa pak nisma kanë rezultuar të vetë-qëndrueshme. 

 

Vështirësitë për sigurimin e lëndës së parë - Që në kohët e lashta produktet prej thupre janë 
prodhuar nga degët apo gjethet e bimëve të ndryshme që kanë dy cilësi kryesore: janë të gjata 
mbi 1.5 m dhe kanë elasticitet shumë të mirë. Kjo ka bërë që larmia e lëndës së parë natyrale të 
jetë shumë e madhe. Megjithatë më të përdorurat sot si lëndë e parë për produktete e thuprës 
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janë degët e shelgut, gjethet e xunkthit, degët e hardhisë dhe bambuja. Kryesisht lënda e parë 
gjendet në natyrë, dikur në gjendje tërësisht të egër, ndërsa më vonë edhe e kultivuar për të 
përmbushur nevojat në rritje të sektorit të shportarisë në të gjithë botën. 

Por sot, gjithmonë e më shumë artizanët po hasin probleme me sigurimin e lëndës së parë. 
Mungesa e lëndës së parë dhe pamundësia për ta siguruar atë me larminë e mundshme në 
kohë të shkurtër dhe me çmim të arsyeshëm është një problem që shqetëson gjithmonë e më 
shumë artizanët shqiptarë. Artizanët e thuprës nga komuniteti rom kryesisht e sigurojnë thuprën 
duke e mbledhur atë pranë lumenjve. Degët e shelgut të bardhë janë baza e lëndës së parë për 
prodhimin e thuprës. Shumë prej tyre shpenzojnë një deri dy muaj në vit për të mbledhur dhe 
përpunuar lëndën e parë dhe, çdo vit, vendi ku sigurohet lënda e parë është më larg 
vendbanimit të tyre, pasi gjithmonë e pak lëndë e parë është e disponueshme në natyrë.  

Para viteve ’90, me ngritjen e reparteve të shportarisë, u morën masa për mbjelljen e hektarëve 
të tërë të thuprës së kuqe dhe të bardhë në zona të caktuara, kryesisht në Shkodër, Kukës dhe 
Pogradec. Tanimë plantacionet e shelgut janë shkatërruar dhe shelgu i kuq është gjithmonë e 
më i rrallë dhe nga artizanët konsiderohet në zhdukje. 

Të dhënat zyrtare mungojnë dhe, me gjithë alarmin e ngritur, nuk ka informacion nëse shelgu i 
kuq është listuar në listën e bimëve në rrezik zhdukjeje nga ana e Ministrisë së Mjedisit, apo 
nëse janë marrë apo parashikohet të merren masa dhe veprime për mbrojtjen dhe kultivimin e 
tij. 

Në vendet e tjera, veçanërisht në Azinë Juglindore dhe Afrikë zhvillimin e artizanatit, përfshirë 
prodhimet e thuprës, e konsiderojnë si një mjet efikas për të frenuar varfërinë rurale dhe kanë 
ndërmarrë politika shtetërore, një ndër të cilat është edhe kultivimi në masë i lëndës së parë. Në 
Shqipëri ende nuk duket ndonjë qasje e tillë. 

 

 

Grafiku 9:  Lënda e parë që përdorin prodhuesit e thuprës 

 

83% e artizanëve përdorin thuprën e shelgut si lëndë të parë për produktet që prodhojnë. 
Kryesisht produktet për tregun vendas prodhohen prej shelgu të bardhë. 17% që përdorin 
bambunë si lëndë të parë prodhojnë kryesisht për tregun e huaj. 
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Grafiku 10:  Shetesimet e artizanëve pët të siguruar lëndën e parë 

 

Artizanët shprehin shqetësimin se pas disa vitesh nuk do të ketë më burime të lëndës së parë 
në vend dhe janë të gatshëm ta kultivojnë vetë shelgun, nëse shteti do t’i vërë në dispozicion 
ngastra nga toka publike të pashfrytëzuara. 79% e artizanëve janë të shqetësuar (nga shumë 
në disi i shqetësuar) për mungesën e lëndës së parë pranë zonës së tyre të banimit. Vetëm 
17% e artizanëve nuk shprehen të shqetesuar dhe janë pikëisht artizanët që punojnë me lëndë 
të parë importi.  

Rritja e interesit për objektet prej thupre dhe pamundësia për të siguruar lëndë të parë të 
mjaftueshme në natyrë, prej kohësh ka shqetësuar edhe prodhuesit në të gjithë botën dhe për 
të plotësuar këto nevoja filloi përdorimi në masë i materialit sintetik. Për ambientalistët ky është 
një alarm për ndotjen e mjedisit. Edhe në Shqipëri këto vite kanë hyrë në përdorim të gjerë 
produkte plastike, kryesisht shporta. Por plastika është gjithmonë e më pak e preferuar nga 
konsumatorët, të cilët preferojnë në masë produktet e prodhuara me lëndë të parë natyrale për 
shkak të estetikës dhe funksionalitetit më të mirë të tyre. 

Një pjesë e mirë e artizanëve, kryesisht ata që punojnë për tregun e huaj, e sigurojnë lëndën e 
parë nga importi, ose duke e porosituar atë online me një çmim që shkon nga 0.7-3 $ për 
kilogramë (Alibaba), në varësi të llojit dhe cilësisë së thuprës, ose duke e blerë në tregun 
vendas, ku mund të gjendet si thupër vendi ashtu edhe importi, me çmim që shkon respektivisht 
nga 250-350 lekë për kg dhe 450-500 lekë për kg për secilën prej tyre.  

83% e artizanëve deklarojnë se si lëndë të parë përdorin degë shelgu vendi të mbledhur vetë 
(61%) ose të blerë (22%), dhe 17% përdorin thuprën e importit. 100% e artizanëve që përdorin 
thuprën e vendit janë të shqetësuar për mungesën e lëndës së parë në të ardhmen.  
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Grafiku 11:  Lënda  e parë që përdorin artizanët e thuprës 

 

Lënda e parë është kostoja kryesore dhe shpesh e vetme që ndikon në çmimin e produkteve 
prej thupre dhe, në hulumtimin tonë, kemi vërejtur sa ndikon lënda e parë në çmimin e produktit. 
Në tabelën më poshtë janë disa produkte importi që tregëtohen në Shqipëri dhe çmimet 
përkatëse të tregëtimit të tyre (kolona e dytë). Këto produkte, 7 modele të ndryshme shportash, 
u janë treguar 5 artizanëve të ndryshëm të cilët janë pyetur nëse i prodhonin dot ato produkte 
sipas modelit. Artizanëve nuk u është treguar çmimi me të cilin këto produkte tregëtohen në 
tregun vendas.Pasi është marrë një përgjigje positive nga artizanët, u është kërkuar atyre të 
përcaktojnë një çmim të përafërt të produktit që do të prodhin ata vetë sipas modelit dhe 
përmasave të secilit prej tyre. Në kolonën e tretë dhe të katërt janë vendosur çmimet mesatare 
të secilit produkt të llogaritur pas përgjigjeve nga pesë artizanët.  
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Modeli 2 1,650 1,500 1,800 

Modeli 3 2,200 2,000 2,500 
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Modeli 5 2,750 1,500 1,800 

Modeli 6 3,850 2,500 2,800 
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Modeli 7 4,250 3,000 3,500 

Tabela 1: Çmimet e disa prej produkteve të thuprës në tregun vendas 

 

Në kolonën e tretë janë çmimet e produkteve të produara nga artizanët me lëndë të parë të 
mbledhur në natyrë, ndërsa në kolonën e katërt produktet me lëndë të parë importi. Sigurisht që 
të dhënat e Tabelës 1 janë paksa subjektive, pasi ato varen nga gjendja emocionale dhe faktorë 
të tjerë që mund të kenë ndikuar në atë moment në përgjigjet dhe vlerësimet e artizanëve. 
Gjithësesi, jemi mendojmë se përfshirja në këtë vleresim e pesë artizanëve dhe mesatarizimi i 
përgjigjeve të tyre i afrohet çmimit të produktit. Nga të dhënat e Tabelës 1 vihet re se çmimi i 
produkteve të prodhuara nga artizanët,kur ata përdorin si lëndë të pare thuprën natyrore të 
mbledhur vetë është ndjeshëm më i ulët (deri në 55% më i ulët) se të gjitha produktet e 
importuara, tregues ky se artizanët mund të jenë shumë konkurues në çmime kundrejt 
produkteve të importit. Shto këtu edhe vlerën unike të produkteve të prodhuara me dorë dhe 
diferenca mes produkteve në favor të produkteve vendase bëhet e dukshme. Në po të njëjtën 
tabelë vërehet se çmimi i produkteve të prodhuara me dorë nga artizanët, por duke përdorur 
lëndë të parë importi është 10% deri 20% më i shtrenjtë se produktet të prodhuara me lëndë të 
parë të mbledhur në natyrë. Krahasuar me produktet e importit, produktet e prodhuara nga 
artizanët me lëndë të parë importi në 50% të rasteve 15-35% më të lira nga produktet e importit 
që tregëtohen në tregun vendas.  

 

 

Grafiku 12:  Lënda  e parë që përdorin artizanët e thuprës 
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Problem për tregun është konkurenca me produkte plastike, të cilat kanë çmime më të ulta se 
produktet me lëndë të pare natyrale, edhe pse nuk kanë asnjë vlerë estetike apo ambientaliste. 
Një pjesë e mirë e konsumatorëve përzgjedhin produktet sintetike para atyre natyrale pikërisht 
për shkak tëçmimit më të ulët. 

 

Mungesa e nje tregu për ekspozimin dhe shitjen e produkteve - Pavarësisht çmimeve më 
konkuruese dhe unikalitetit të tyre, ende produktet e thuprës të punuara me dorë kanë një treg 
shumë më të vogël shitjeje se produktet e importit. Në më të shumtën e rasteve, kryesisht në 
Tiranë, blerësit i drejtohen qendrave tregëtare për të blerë kosha / shporta, sepse mungon një 
treg, dyqan, market që të ofrojë larmishmëri formash, dizenjosh dhe përmasash të produkteve 
prej thupre të prodhuara në mënyrë artizanale artizanët vendas. 

Artizanët janë të penalizuar nga mungesa e ambienteve për ekspozimin e produkteve sa më 
pranë konsumatorëve. Qiratë e ambienteve në qendër të qyteteve kryesore  janë shumë të larta 
dhe të papërballueshme prej tyre. Qiraja e një ambient prej 50-60 m2 shkon nga 20,000-40,000 
lekë në qytet e mëdha në 60,000-100.000 lekë në Tiranë.  

Në Tiranë në vitin 2014 u ngrit dyqani i njohur “Nji mar, Nji mrapsht”, që u bë shtëpia e mëse 
200 artizanave nga hapësira mbarëshqiptare. Për fat të keq dyqani u mbyll pak muaj pas 
shpërthimit të pandemisë COVID 19.  

 

 
Grafiku 13:  Ambienti që përdorin artizanët për prodhimin e produkteve të thuprës 

 

Mungesa e një hapësire me çmim të pranueshëm vazhdon t’i mbajë artizanët e thuprës në 
shtëpi, ku i prodhojnë dhe mbajnë produktet e tyre, larg syrit dhe vëmendjes së klientëve 
potencialë. 87% e artizanëve të pyetur deklarojnë se punojnë në banesat e tyre dhe vetëm 13% 
prej tyre kanë një dyqan të tyrin ku i prodhojnë dhe ekspozojnë produktet që prodhojnë.  

35% e artizanëve i ekspozojnë produktet në dyqane/ ambiente të të tjerëve, 26% i ekspozojnë/ 
shesin në rrugë në mënyrë ambulatore dhe po kaq përdorin rrjetet sociale për promovim dhe 
shitje. 
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Grafiku 14:  Ambientet që përdorin artizanët për reklamimin/ shitjen e produkteve 

 

Një artizan i komunitetit rom në Korçë tregon se, ndërsa ishte vendosur në një cep të pedonales 
së qytetit me produktet e tij prej thupre, një punonjës i policisë bashkiake e kishte larguar me 
arsyetimin se “është turp ta shohin turistët që kalojnë aty” (???) Në vend që bashkitë të kenë 
‘turp’ nga artizanët dhe produktet e tyre dhe të përpiqen ‘t’i fshehin nga sytë e turistëve’, do të 
duhej që t’i konsideronin si vlerë historike, turistike dhe ekonomike për zonën e tyre dhe të 
gjenin mundësitë që me të ardhurat e vetë bashkive apo me mbështetjen e donatorëve të 
investonin për promovimin dhe fuqizimin e tyre. 

 

Informaliteti i lartë - Sektori i artizantit pas viteve ’90 është zhvilluar në formën e bizneseve 
joformale familjare dhe gjeneron të ardhura modeste. Shumica e artizanëve të thuprës e 
zhvillojnë aktivitetin e tyre në mënyrë informale dhe e kanë të pamundur të përfitojnë nga 
politika dhe programe mbështetëse për këtë sektor. 

Në përgjithësi artizanët zgjedhin që ta regjistrojnë ndërmarrjen e tyre vetëm ‘kur janë të 
detyruara’ pasi kanë siguruar porosi dhe kontrata për shitje produktesh jashtë vendit. Kur 
porositë nga jashtë ndërpriten, artizanët e kthejnë sipërmarrjen në statusin joaktiv dhe 
vazhdojnë të punojnë me porosi të vogla dhe sporadike për tregun vendas, për ta kthyer sërish 
statusin aktiv, në rast se sigurojnë ndonjë kontrate apo porosi tjetër nga jashtë.  

Edhe kur artizanët e thuprës punojnë për blerës me shumicë brenda vendit, kjo marrëdhënie 
shpesh krijohet dhe funksionon në mënyrë informale me dakortësinë e të dyja palëve, pasi 
formalizimi do të sillte kosto të shtuar për prodhuesin dhe çmim më të lartë për blerjen e 
produkteve nga ana e blerësit. 

Shkalla e lartë e informalitetit shpjegohet me pamundësinë e artizanëve për të paguar detyrimet 
që lindin nga formalizimi, pasi pjesa më e madhe e tyre nuk kanë siguruar një treg të 
qendrueshëm shitjeje.  

Disa artizanë në mënyrë individuale apo me mbështetjen e donatorëve të ndryshëm kanë 
prodhuar produkte të reja të dizenjuar nga dizenjatorë vendas apo të huaj dhe kanë përfituar 
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akses në tregje të reja brenda dhe jashtë vendit. Këta ruajnë një status gjysëm të formalizuar 
pasi në bazë të punës dhe porosive që sigurojnë, ndryshojnë shpesh statusin e biznesit nga 
aktiv në pasiv dhe anasjelltas. 

Disa biznese të cilat janë të interesuara për furnizime të vazhdueshme me produkte prej thupre 
mbështesin idenë që sektori të formalizohet dhe produktet të çertifikohen, por të tjerët e 
konsiderojnë atë joproduktive për shkak të kostove shtesë për artizanët, që do të çojë edhe në 
rritjen e çmimit të produkteve.  

Shumë artizanë që punojnë në mënyrë individuale ose kanë ngritur një biznes familjar e 
konsiderojnë formalizimin joproduktiv.  

Artizanë-tregëtarë monitorojnë trendin e tregut përmes marrëdhënieve të drejtpërdrejta që 
krijojnë dhe mbajnë me blerësit individual apo me ente shitjeje. Sipas pikëpamjes së këtyre 
artizanëve, formalizimi imponon shpenzime të panevojshme për ta. 

Sipas një studimi të GTZ (Kooperacioni Teknik Gjerman) të viti 2012, informaliteti i lartë në këto 
njësi ekonomike ka bërë që jo më shumë se 20% e ndërmarrjeve artizanale të figurojnë të 
regjistruara si biznese.11  

 

 

Grafiku 15:  Informalitetit tek bizneset artizanale te thupres 

 

Nga 23 artizanët e pyetur në kuadër të këtij studimi, 78% e tyre deklarojnë që nuk janë të 
regjistruar si biznes as në QKB dhe as në tatimet, pra e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 
informalitet të plotë. Vetëm 22% janë të regjistruar dhe duket se pjesë e formalizimit janë 
kryesisht artizanët që punojnë me tregun ndërkombëtar apo që kanë porosi të vazhdueshme 
me shumicë. 

 

Fragmentizimi i sektorit - Qëndrueshmëria është gjithnjë e më e rëndësishme si për 

konsumatorët ashtu edhe për prodhuesit dhe lojtarët e tjerë në tregun e produkteve artizanale. 
Tregtia e drejtpërdrejtë, kontakti i ngushtë midis prodhuesit dhe blerësve dhe çmimet relativisht 
modeste janë elementë të lidhur drejtpërdrejt me produktet e prodhuara me dorë. Reputacioni  
për  besueshmërinë  dhe  cilësinë e një artizani që prodhon produkte prej thupre kalon  
nëpërmjet opinioneve që kalojnë ‘vesh më vesh’ e ‘ gojë më gojë’. Për shkak të informalitetit të 

                                                           
11https://www.monitor.al/pak-krijues/ 
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lartë në sektorin e artizanatit, në Shqipëri funksionojnë më së miri kanalet informale apo 
rekomandimet për të porositur apo për të blerë një produkt të caktuar. 

Nënsektori i produkteve artizanale prej thupre është shumë i fragmentuar. Artizanët e thuprës 
funksionojnë kryesisht individualisht dhe bashkimi i tyre rezulton i vështirë, sepse vetë ata janë 
mosbesues edhe ndaj njëri-tjetrit. Kjo i pengon artizanët të sigurojnëporosi të mëdha dhe 
shumica e tyre punojnë në mënyrë sporadike, me porosi të rastit.Të pyetur rreth gadishmërisë 
së tyre për t’u bashkuar me artizanë të tjerë të thuprës, ata u shprehën skeptikë. 

Nga 23 artizanë të pyetur rreth ndarjes së përgjegjësive në biznesin e tyre, 65% deklaruan se 
ata merreshin vetë me gjithçka, që nga sigurimi i lëndës së parë, prodhimi i produkteve dhe 
shitja e tyre. 22% deklaruan se mbështeteshin nga një familjar për sigurimin e lëndës së parë 
dhe/ apo gjetjen e tregut /shitjen e produktit dhe vetëm 13% pranonin se i kishin të ndara 
përgjegjësitë brenda sipërmarrjes me profesionistë të fushës. Kjo do të thotë që shumica e 
artizanëve shpenzon më shumë kohë joproduktive në sigurimin e lëndës së parë dhe në kërkim 
të tregut të shitjes që jo gjithmonë rezulton i suksesshëm, sesa në prodhimin e produkteve.  

 

 

Grafiku 16:  Ndarja e përgjegjësive brenda biznesit 

 

Gjatë intervistave, një pjesë e artizanëve pohojnë se preferojnë të kenë në sipërmarrjen\ 
punishten e tyre vetëm familjarë, të cilët mund të kryejnë detyra të ndryshme si në prodhim, 
menaxhim, marketing. 
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Grafiku 15:  Gadishmëria e artizanëve per t’u bashkuar me prodhues të tjerë për të krijuar ndërmarrje të 

përbashkët 

 

70% e të pyeturve shprehen se preferojnë të punojnë në mënyrë individuale ose vetëm me 
familjarë, 30% mund të punojnë së bashku me mjeshtra të tjerë. Niveli i lartë i përgjigjeve 
negative ndaj mundësisë për t’u bashkuar tregon se edhe për disa kohë ky nënsektor do të 
vuajë fragmentimin.  

 

Konkurenca e produkteve të importit  - Mungesa për shumë vite në treg e produkteve 
artizanale të thuprës ka bërë që në treg të hyjnë mjaft produkte nga jashtë. Tejmbushja e tregut 
me prodhime industriale, që shpesh tregtohen edhe si punime artizanale i dëmton shumë 
artizanët dhe të ardhurat e tyre. 

 

 

Grafiku 16:  Shqetesimi nga konkurenca e produkteve te importit 

 

91% e të pyeturve e evidentonin si shqetësues konkurencën nga produktet industrial të importit, 
dhe vetëm 9% nuk janë të shqetësuar. 

61%
9%

30%

Preferoj të punoj vetëm ose me familjarë

Nuk jam i interesuar, por mund të punoj me mjeshtra të tjerë të thuprës

Jam i interesuar të punojë bashkë me mjeshtra të tjerë të thuprës

91%

9%

Po Jo



 
 

Në Panairin e Produkteve prej Thupre të zhvilluar në Pazarin e ri në Tiranë, përfaqësuesit e TID 
ishin skeptik nëse artizanët do të ekspozonin produkte të prodhuara me dorë nga vetë ata, apo 
produkte të importuara, pasi në shumë evente haseshin me këtë fenomen.   

Për fat të keq, edhe suvenirët për Shqipërinë janë produkte të fabrikuara që prodhohen në Kinë 
apo Turqi. Çmimi i lirë i suvenirëve të fabrikuar i bën ata shumë konkurues, kundrejt atyre të 
prodhuar me dorë dhe thuajse ‘i nxjerr jashtë loje’ këto të fundit. Kjo është edhe një nga arsyet 
që artizanët shqiptarë janë ende ngurues për të hyrë në këtë treg. 

Një problem i hasur shpesh veçanërisht në panairet apo ekspozitet e organizuara me artizanët, 
është se pranë produkteve të prodhura me dorë, qendrojnë edhe tregëtarë që shesin produkte 
artizanale ‘fake’ të prodhuara në mënyrë industriale në Kinë apo Turqi. Kjo konkurencë e 
pandershme dëmton si imazhin e artizanëve ashtu edhe ekonominë e brishtë të tyre. Është e 
nevojshme që organizatorët të marrin më shumë informacion rreth produkteve artizanale dhe të 
jenë në gjendje të dallojnë dhe seleksionojnë tregëtarët nga artizanët, produktet industriale nga 
ato artizanale. 

 

Mbrojtja e Copyright-it te produkteve - Zgjerimi i tregtisë botërore të produkteve artizanale po 
pasohet edhe me pasoja të dëmshme që po i vijnë sektorit, njëri prej të cilëve është kopjimi i 
produkteve nga vende të ndryshme. 

 

Grafiku 17:  Sigurimi i modeleve te produkteve  

 

Nga hulumtimi ynë rezulton se kopjimi i produkteve nuk është problem për artizanët shqiptarë të 
produkteve prej thupre, ndoshta kjo për shkak se shportaria është e përhapur gjerësisht në botë 
dhe teknikat dhe modelet klasike janë të njëjta pothuaj kudo. Ruajtja me fanatizëm e produkteve 
të trashëguara është një problem për artizanatin. 69% e artizanëve prodhojnë vetëm produkte 
tradicionale. Vetëm 13% e të pyeturve deklarojnë se kanë prodhuar produkte të reja vetë. 
Por,ne nuk identifikuam dot asnjë artizan shqiptar të thuprës që të ketë krijuar një brand të tijin 
me produkte të veçanta dhe që të ndjehet i rrezikuar nga kopjimi i modeleve.   
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Grafiku 18: Sa të shqetësuar janë artizanët e thuprës nga kopjimi i produkteve  

 

Në botë, gjithnjë e më shumë janë të shqetësuar për mbrojtjen e unikalitetit të teknikave, 
modeleve dhe dizajneve të produkteve artizanale dhe po kërkohen rrugët për parandalimin e 
kopjimit dhe falsifikimit. Një nga këto rrugë është regjistrimi i llojeve të industrisë artizanale të  
vendeve të ndryshme në një qendër botërore, e cila në një masë të madhe mund t’u përgjigjet 
shqetësimeve të prodhuesve të industrisë artizanale. Duket se ky shqetësim nuk ka mbërritur 
ende tek artizanët shqiptarë të produkteve të thuprës, të cilët shprehen në shumicë (78%) se 
kopjimi i produkteve nuk i shqetësonte aspak dhe vetëm 22% janë të shqetësuar.  

 

Mospërputhja e kërkesës me ofertën në tregun e punës - Ekonomia e produkteve të thuprës 
në Shqipëri përfshin një numër të kufizuar sipërmarrësish të vegjël, kryesisht artizanë të 
vetëpunësuar, të cilët angazhohen vetë në të gjitha aktivitetet/ proceset e kësaj ekonomie, që 
nga mbledhja dhe përpunimi i lëndës së parë, deri tek prodhimi i produktit dhe shitja e tij.  Për 
shkak të informalitet të lartë, është e pamundur të sigurohen të dhëna specifike për numri e 
artizanëve që veprojnë në nënsektorin e thuprës, si dhe sasinë e produkteve të prodhuara dhe 
shitura në vit prej tyre. 

Nga vëzhgimi ynë janë identifikuar rreth 120 artizanë të thuprës që e ushtrojnë profesionin në 
mënyrë aktive, kryesisht në zonën e Shkodrës, Lezhës, Fierit, Beratit, Elbasanit, Pogradecit dhe 
Korçës.  

Edhe pse nënsektori i ekonomisë së produkteve të thuprës në Shqipëri nuk është ende i 
zhvilluar mirë, e ardhmja e tij duket shpresëdhënëse, për shkak të kërkesës në rritje për 
produktet e thuprës në tregun vendas, por edhe atëEvropian. 

14% e punëkërkuesve të papunë janë zejtarë zanatçinj dhe profesione të lidhura me to, sipas 
Agjensisë së Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit (AKPA). Numri i punëkërkuesve të papunë 
shkon në 9,238. Por në këtë zë AKPA përfshin jo thjesht artizanët, por çdo punonjës që kryen 
një punë të pakualifikuara apo/ edhe që i kryen një pjesë të proceseve me dorë si, punonjësit e 
ndërtimit (3819), punonjësit e punimit të metaleve dhe montimit të makinerive (1518), punonjës 
në profesionet e elektroteknologjisë (803), punonjës të përpunimit të ushqimit, drurit, tekstileve 
etj. Janë vetëm 631 punonjës të prodhimit artizanal dhe shtypshkimeve të regjistruar si 
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punëkrkues të papunë. Por numri i vendeve të lira për këtë sektor shkon në 22,087, pra pothuaj 
2.4 herë më shumë se numri i punëkërkuesve. 12  

Të dhënat nga INSTAT tregojnë që shkallën më të lartë të papunësisë gjatë gjithë periudhës të 
këtyre tri dekadave e ka përbërë grupmosha 15-29 vjeç. Në 3-mujorin e parë të vitit 2020 
papunësia në vend arriti në nivelin 11.4%, ndërsa tek të rinjtë në nivelin e 20%.13  Këto të dhëna 
reflektojnë problemin e bartur në këto dekada, ku papunësia tek të rinjtë është pothuaj dy herë 
më e lartë se papunësia mesatare.  

Nga informacioni i siguruar në terren, vlerësojmë se numri i të punësuarve të përhershëm në 
nënsektorin e prodhimeve artizanale të produkteve prej thupre është 100-120 persona, ku jo më 
shumë se 10% i përkasin grupmoshës 15-29 vjeç. 

 

 
Grafiku 19: Punësimi në sektorin e thuprës  

 

Në degën e produkteve të thuprës mbizotërojnë mikrobiznest me 1-3 punonjës, kryesisht 
familjarë. Në këtë numër përfshihet edhe vetë sipërmarrësi, që zakonisht është një mjeshtër i 
prodhimeve prej thupre. 35% e artizanëve të pyetur pranojnë se kanë ngritur një biznes ku 
punojnë vetëm ata vetë si të vetëpunesuar. Këta kryesisht i shesin vete produktet e tyre në 
rrugë ose në panaire. 35% punojnë si një minibrigadë familjare, që përpiqen të bëjnë një ndarje 
të roleve në ndermarrje. Vetëm 9% kanë ndërmarrje me 4-9 punonjës dhe këtu hyjnë 
sipërmarrjet që punojnë me porosi për tregun e huaj. Nuk kemi identifikuar asnjë biznes thupre 
që të ketë të punësuar më shumë se 9 persona. 

Nga ana tjetër, nga vëzhgimi ynë u vu re se numri i femra të angazhuara në këtë nënsektor 
është dukshëm më i ulët se ai i burrave, ndërkohë që deri në vitet ’90 ky nënsektor dominohej 
nga gratë dhe vajzat.  

Në komunitetin rom, brez pas brezi, kjo traditë trashëgohet vetëm tek pasardhësit meshkuj, 
ndërsa gratë nuk përfshihen thuajse në asnjë proces pune, madje as në shitjen e produkteve, 
në ndryshim nga tradita e ndjekur deri para 30 vjetësh, ku ishin pikërisht gratë ato që shisnin 
shporta në mënyrë ambulatore, duke shëtitur nga një zonë në tjetrën. “Dëshiroj shumë të 

                                                           
12http://www.shkp.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/BULETINI-2018c.pdf 
13http://www.instat.gov.al/al/temat/tregu-i-pun%C3%ABs-dhe-arsimi/pun%C3%ABsimi-dhe-
papun%C3%ABsia/#tab2 
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vazhdoj traditën e familjes, shprehet Fidarija, një e re rome nga Korça. Gjyshi dhe babi im kanë 
qenë mjeshtra shumë të njohur të thuprës, por, asnjë nuk e trashëgon në familjen tonë, sepse 
djali i vetëm i familjes, të cilit i takonte ta merrte profesionin, vuan nga probleme të shëndetit 
mendor.” 

Fidarija ndoqi kursin tre mujor për punimet e thuprës të mundësuar nga Together for Life me 
mbështetjen e GIZ dhe i pëlqen ideja që t’i rikthehet profesionit të të parëve. 

 

Mundësi të pakta për rritje kapacitetesh pofesionale të atizanëve – Në të gjithë vendin janë 

ngritur dhe funksionojnë dhjetra qendra publike te formimit profesional. Këto qendra ofrojnë 

kualifikimet profesionale nga 3-mujore deri ne 2-vjeçare. Qendrat publike ofrojnë kurse 

profesionale në Nivel Kombëtar dhe në Nivel Qendre. 

Kurset profesionale të Nivelit Kombëtar janë unike për të gjitha Qendrat e Formimit Profesional 

në vend, ndërsa kurset profesionale në Nivel Qendre, janë kurse specifike që ofrohen nga 

qendrat profesionale në funksion të kërkesave që kanë bizneset lokale. Kurset në nivel 

Kombëtar ofrohen sipas Programeve të hartuara nga Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit 

Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) dhe të miratuara nga Ministri, ndërsa kurset në Nivel 

Qendre, zhvillohen sipas Programeve të hartuara nga specialistët e qendrës, në bashkëpunim 

me ato të biznesit përkatës. Në listen e kurseve të nivelit kombëtar së fundi jane përfshirë disa 

profesione aartizanale si punime argjendarie, punime guri, bunime bakri, punime tezgjahu, 

punime artistike druri, por ende nuk është hapur një kurs për punimet artizanale të thuprës.  

Por ende nuk ekziston nje kurs per punimet e produkteve te thupres. Ofrimi i trajnimeve të 
vazhdueshme cilësore për teknika të ndryshme artizanale që të mund të ofrohen në mënyrë të 
vazhdueshme në qendrat e formit profesional publik në të gjithë vendin do të ndikonte në rritjen 
e cilësisë së produkteve dhe rritjen e profesionalizmit të artizanaëve të rinj jo vetëm në 
prodhimin e produkteve, por edhe në marketimin e tyre. Kjo do të krijonte më shumë mundësi 
që më shumë të rinj të punojnë në këtë profesion. 

Arsimi dhe certifikimi profesional do të ishin me rëndësi të posaçme strategjike, duke i ofruar të 
rinjve aftësitë që kërkohen nga punëdhënësit në këtë sektor.  

Vërehet një hendek i dukshëm midis ofertës për programe trajnimi në rajone dhe kërkesës për 
aftësi specifike që vjen nga sipërmarrjet e nënsektorit të produkteve artizanale prej thupre. 



 
 

 
Grafiku 19: Nevoja për trajnime profesionale 

 

70% e prodhuesve të produkteve prej thupre deklaruan se ofrimi i kurseve profesionale për të 
rinjtë në fushën shportarisë është shume i nevojshëm për përcjelljen e traditës, dhe vetme 4% i 
panevojshëm. Disa artizanë deklarojnë se ‘zanati nuk jepet nëpërmjet kurseve’, por nxënësit 
duhet ta vjedhin profesionin nga mjeshtrat. 

Edhe në komunitetin rom duket se tradita e trashëgimit të profesionit të shportarisë nga njëri 
brez në tjetrin nuk është më aq e fortë. Gjithmonë e më shumë të rinjtë rom po fokusohen në 
profesione të tjera, pasi profesionin e prindërve dhe gjyshërve të tyre nuk e konsiderojnësi një 
mundësi të mirë për të siguruar të ardhura të qendrueshme. 

Artizanët kanë nevojë të vazhdueshme për kurse, jo vetëm përsa i përket aftësimit në teknikat e 
prodhimit të produkteve, por po aq edhe në aftësimin në fushën e menaxhimit të biznesit dhe 
marketimit të produkteve. Nënperformanca e disa prej këtyre funksioneve dhe rregullave ndikon 
jo vetëm performancën aktuale, por edhe perspektivat për rritje të bizneseve të artizanatit. 
Artizanët shfaqin mungesë aftësish për të zhvilluar nënsektorin e tyre dhe për të gjetur tregje të 
reja. Vihet re një nevojë e madhe tek ata për aftësi në fushat e marketingut dhe promovimit.   

 

Niveli i ulët i përdorimit të teknologjisë së informacionit - Promovimi Online është 
marketingu i produkteve apo shërbimeve në internet që bën bashkë aspektet krijuese dhe 
teknike të internetit, përfshi dizajnin, zhvillimin dhe shitjen. Kompanitë që shesin mallra dhe 
shërbime drejtpërdrejt tek konsumatorët si dhe ato që operojnë sipas modelit “biznes me 
biznes” e përdorin promovimin online për t’u bërë më të dukshme, ndërkohë që, në të njëjtën 
kohë, ulin kostot e përgjithshme të marketingut.  

Interneti dhe teknologjitë informatike kanë riformatuar sjelljen e bizneseve në treg dhe kanë 
ndryshuar  rëndësinë  e  shumë  faktorëve  kyç  të  biznesit tradicional. Interneti ofron mundësi 
të reja marketingu, duke ndryshuar ndërlidhjen dhe ndërveprimin në mes funksioneve të 
marketingut, duke shtuar mjete dhe instrumente të reja marketingu.  

Promovimi online konsiderohet thelbësor për produktet artizanale, duke pasur parasysh 
rëndësinë në rritje të internetit në mënyrën se si bizneset shesin produktin e tyre. 
Ndërgjegjësimi lidhur me vlerën e shërbimeve të tilla ka ardhur duke u rritur dhe shumë artizanë 
kanë parë përfitimet nga promovimi online i produkteve të tyre nëpërmjet medias sociale.  
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eBay.com, Google.com e të tjerë, ka ndryshuar tërësisht mënyrën tradicionale të të bërit biznes. 
Interneti  ka  krijuar  vend  të  ri  tregtimi, vendin virtual, i  cili  ekziston paralelisht  me  tregun  
tradicional  dhe  përmbush  nevojat  e  konsumatorëve  të  njëjtë  në përgjithësi.  

Zgjerimi i marketingut nëpërmjet internetit po i lejon artizanët të tregtojnë në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë produktete e tyre deri tek konsumatorët jashtë vendit. 

E-blerjet i ndihmojnë artizanët edhe në sigurimin e lëndës së parë cilësore dhe me çmim të 
arsyeshëm, madje më shumë se në tregtimin e artikujve. Megjithatë, tarifat e larta të postave 
alternative dhe pasiguria apo korrektesa e dyshimtë në afate e postës zyrtare konsiderohen 
ende problem për artizanët. Sfidat kryesore të promovimit me anë të internetit në Shqipëri 
lidhen me mungesën e infrastrukturës, aftësive dhe ndërgjegjësimit për vlerën e këtij shërbimi. 

Ndonëse përdorimi i internetit është përhapur, është ende e vështirë të kërkohen në mënyrë të 
plotë dhe të mjaftueshme destinacionet online në Shqipëri, apo të krahasosh çmime dhe të 
organizosh transportin dhe të tjera aktivitete ekskluzivisht nëpërmjet internetit. Kjo vjen për 
shkak të mungesës së faqeve rajonale të internetit, të cilat ofrojnë të gjithë informacionin e 
nevojshëm ose ngaqë shumica e bizneseve dhe aktiviteteve, veçanërisht në sektorin artizanal 
nuk kanë ngritur ende një dyqan online. 

Tregu më i madh sot është tregu virtual i cili, gjatë izolimit disamujor si pasojë e pandemisë së 
COVID 19, u kthye në të vetmin treg mbarëbotëror pas mbylljes së tregjeve fizike. Në treg 
prodhuesit  dhe  blerësit  ndërveprojnë vullnetarisht  me  njëri- tjetrin  dhe  është kërkesë - 
oferta ajo që përcakton çmimin  e  produkteve. Pra, është sjellja konsumatore ajo që ndikon 
sjelljen e prodhuesve. Prodhuesit e produkteve prej thupre janë paksa larg tregjeve dhe kësaj 
marrëdhënieje. Shpesh këta prodhues janë të bindur se janë konsumatorët ata që duhet t’i 
përshaten ofertës së tyre për produkte të caktuara. ‘Këto janë produktet që unë prodhoj dhe ky 
është çmimi që unë kam vendosur për produktet e mia. Kush do t’i blejë, bujrum, kush nuk do le 
të shkojë t’i gjejë tjetërkund’, u shpreh Hyseni, një mjeshtër 53 vjeçar i shportarisë. 

Kostoja e marketimit online është e ulët dhe ndonjëherë edhe zero kur ajo menaxhohet nga 
vetë artizani apo familjarë të tij. Me qëllim që të rritin produktivitetin e marketimit online shpesh 
është më efikase qëartizanët të grupohen në shoqata apo kooperativa dhe tëorganizojnë 
marketingtë përbashkët në internet, por jo vetëm.  

Sfidat kryesore të promovimit me anë të internetit në Shqipëri lidhen me mungesën e 
infrastrukturës, aftësive dhe ndërgjegjësimit për vlerën e këtij shërbimi veçanërisht tek artizanët 
me moshë mbi 50-vjeç. Nga një hulumtim i përqendruar tek faqet e internetit të ngritura nga 
prodhues të produkteve prej thupre, rezulton se nuk ka asnjë faqe e tillë të ngritur nga biznese 
shqiptare. 

Pagesa minimale për ngritjen e një faqeje ueb fillon nga 500 Euro, që për artizanët konsiderohet 
një shumë e lartë. Por, vështirësia kryesore qëndron në menaxhimin në vazhdim të faqes që 
për artizanët është e pamundur për shkak të njohurive të tyre të kufizuara.  

 



 
 

  

Grafikët 20-21: Vizibiliteti online i bizneseve të thuprës 

 

100% të artizanëve të përfshirë në këtë studim deklaruan se nuk kishin një faqe ueb vetëm 26% 
e tyre kanë një faqe në rrjetet sociale për promovimin e produkteve të tyre.  

 

Grafiku 22:  Njohuritë dhe aftësitë e artizanëve të thuprës në përdorimin e IT 

 

Artizanët e thuprës që janë të interesuar të kenë një faqe në ueb pranojnë se e kanë të vështirë 
të gjejnë profesionistë në zonën e tyre për ngritjen e ueb dhe që ata vetë të trajnohen për 
menaxhimin e tyre. Njohuritë dhe/ apo aftësitë për të ngritur një faqe internet mungonin tek të 
gjithë të interevistuarit dhe vetëm njëri prej tyre pranoi se ka njohuri për mirëmbajtjen e ueb. 
Nga ana tjetër, shumica e ofruesve të shërbimeve janë me qendër në Tiranë dhe është e 
vështirë të gjenden profesionistë në rajone.  

Ende shumica e prodhuese të produkteve prej thupre nuk e kanë përparësi ngritjen e një faqe 
intereneti për të prezantuar produktet e tyre dhe e konsiderojnë atë humbje parash dhe kohe. 
Po ashtu ata konsiderojnë se produktet e tyre janë voluminoze dhe të vështira për t’u 
transportuar dhe shpesh çmimi i transportit i afrohet vetëçmimintë produktit.  

 

Konkurrenca e çmimeve - Çmimet e produkteve të thuprës përcaktohen bazuar në koston e 
lëndës së parë dhe orët e punës së shpenzuara për prodhimin e produktit dhe në përgjithësi 
janë çmime modeste dhe të përballueshme edhe nga konsumatorët mesatarë. Çmimet variojnë 
nga 200 lekë të reja për një mbajtëse tenxheresh ose shportë të vogël, deri 12.000 lekë për 
karrige apo 15-17 mijë lekë për mobilje. Marzhi i fitimit tek produktet prej thupre shkon nga 70-
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90% e çmimit të shitjes, në varësi nga kostoja e transportit për mbledhjen e thuprës ose blerjen 
e saj, si dhe të trasportit për sigurimin e tregjeve të shitjes.Shitja e produkteve prej thupre bëhet 
ose nga vetë artizanët ose nga shitësit me pakicë që i blejnë produktet nga artizanët. Një pjesë 
e produkteve shiten në vend, por sipërmarrje të vogla formale kanë gjetur treg dhe shesin me 
porosi edhe në Greqi, Itali apo Gjermani. Artizanë të thuprës nga Korça dhe Pogradeci kanë 
gjetur treg në Greqi, në zonat kufitare me Korçën. Marzhi i fitimit për produktet prej thupre të 
eksportuara është dukshëm më i lartë, dhe sipas artizanëve, arrin deri 100 përqind më i lartë se 
çmimi i shitjes në vend. 

Produktet e thuprës tregëtohen kryesisht në panaire, tregje të vogla, dyqane suveniresh, në 
rrugë të rrahura nga turistët, në rrjetet sociale. Tipik është tregu në të dalë të qytetit të Elbasanit, 
në buzë të rrugës, ku tregëtarët që shesin fruta perime kryesisht të zonës, vitet e fundit 
tregëtojnë edhe produkte të ndryshme prej thupre, kryesisht shporta të madhësive, dizenjove 
dhe funksionaliteteve të ndryshme. Këto produkte tregëtarët i blejnë në lagjen rome ‘Rapishtë’, 
që ndodhen shumë pranë tregut me njëçmim modest nga 15 familje rome të cilat vazhdojnë 
traditën e punimeve të produkteve prej thupre. Pavarësisht çmimit shumë të ulët me të cilin i 
shesin produktet e tyre, për këto familje rome të ardhurat nga prodhimi i produkteve prej thupres 
është e ardhura kryesore me të cilën sigurojnë jetesën.  

 

Adaptimi me kërkesat e tregut - Produkti artizanal në Shqipëri zhvillohet në mënyrë 
sporadike, pa ndjekur një cikël koherent të produktit, pa ndonjë strategji marketingu që të synojë 
blerësit e interesuar.  

Artizanët pranojnë se vitet e fundit është shtuar kërkesa e klientëve për artikuj, të mbështetur në 
elemente të traditës, por të sjella në kohë si dhe për artikuj unikë e të personalizuar që 
identifikojnë atë që ata duan e përfaqësojnë. Edhe vëmendja e medias është rritur ndjeshëm 
ndaj punimeve artizanale. Organizimet nga institucionet shtetërore e private gjithashtu e kanë 
rritur ndjeshmërinë ndaj artizanatit në përgjithësi e atij modern në veçanti. 

Në Shkodër, Korçë dhe Elbasan ka vazhduar ushtrimi i pandërprerë i traditës të punimit të 
thuprës, ku ish mjeshtrat e ndërmarrjeve kanë vazhduar të punojnë, duke hapur punishte të 
vogla në banesat e tyre. 

Veçanërisht këtu shquan komuniteti rom, ku mjeshtrat 50-60 vjeçar vazhdojnë traditën e 
prodhimit të produkteve prej thupre, si shporta të madhësive dhe formave të ndryshme, mobilje 
shtëpiake dhe objekteve të tjera të përdorimit të përditshëm. Sipërmarrjet e vogla familjare të 
mjeshtrave romë të punimit të thuprës arrijnë të sigurojnë të ardhura të kënaqshme për ta, 
shpesh duke ia kaluar edhe të ardhurave që sigurohen nga shitja e rrobave të përdorura. 

Sipërmarrësit në Shqipëri hasen edhe në një problem madhor: mungesën e theksuar të 
informacionit që do t’i ndihmonte ata të orientohen në treg.  Kërkimi dhe informacioni mbi prirjet 
dhe preferencat e konsumatorëve në përgjithësi mungon në Shqipëri. Të dhënat dhe satistikat 
për sektorin e artizanatit nuk ekzistojnë. 

Vështirësite me të cilat përballen binzeset e produkteve prej thupre dhe mungesa e 
informacionit dhe pasiguritë për të ardhmen i shtyn ata biznesmenët e produkteve të thuprës të 
jenë skeptipë për të ardhmen. 



 
 

 

Grafiku 23: Përgatitja për zgjerimin e biznesit në të ardhmen e afërt  

 

57 % e të pyeturve janë përgjigjur se nuk kanë qëllim ta zgjerojnë biznesin në të ardhmen, 
bazuar në vështirësitë që hasin me bisnesin në stadin aktual dhe 43% pranojnë se po mendojnë 
ta zgjerojnë biznesin në të ardhmen e afërt. Sipërmarrësit artizanë në përgjithësi hyjnë në treg 
pa u interesuar që të sigurojnë informacion paraprak, por vetëm me shpresën se do të arrijnë të 
prodhonjë dhe shesin tek klientë të interesuar produkte të nevojshme dhe me një çmim të 
pranuar.  

Për të konkuruar në tregun evropian e më tej është edhe më e vështirë. Përveç gjithçkaje tjetër 
është e nevojshme çertifikimi i standarteve që përcakton çfarë është e nevojshme për 
garantimin e cilësisë së produkteve apo shërbimeve në mënyrë të qendrueshme. Vetëm pak 
produkte artizanale shqiptare kanë aplikuar dhe e kanë marrëçertifikim, por ne nuk mundem te 
sigurojmënjë satistikë rreth numrit dhe llojit të tyre.   

 

 

IV - E ARDHMJA E ARTIZANATIT 

 

Shfrytëzimi i trashëgimisë kulturore në funksion të zhvillimit dhe promovimit të turizmit rrit 
pjesëmarrjen e të gjitha shtresave të shoqërisë në zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm të 
ekonomisë.Falë shumë nismave të kohëve të fundit, sektori i artizanatit dhe punimeve me dorë 
është rigjallëruar në shumë zona të Shqipërisë, ndonëse është ende delikat dhe shumë 
informal. Nëpërmjet zhvillimit të suvenireve dhe punimeve me dorë për tregun e Turizmit, ky 
nënsektor ka rëndësi dhe potencial të veçantë për zinxhirin e vlerave të Turizmit dhe kontribuon 
në zhvillimin ekonomik vendor. Artizanët në Shqipëri janë në gjendje të krijojnë produkte të 
shkëlqyera të punuara me dorë, por ende nuk janë në gjendje të arrijnë në mënyrë të efektshme 
tregje të reja. 

Risi Albania në një studimi të saj ka identifikuar katër grupe ndërhyrjesh që do të nxisnin 
ndryshim pozitiv dhe do të krijonin vende pune si rezultat i rritjes së ekonomisë artizanale: 1) 
ndërhyrje që nxisin zhvillimin e artizanatit në vendin tonë dhe që rrisin formalizimin e tregut në 
fushën e artizanatit; 2) ndërhyrje që përmirësojnë informacionin për tregun në fushën e 
artizanatit; 3) ndërhyrje që trajtojnë promovimin online të bizneseve artizanale; 4) ndërhyrje që 
promovojnë dhe mbështesin ndërhyrje për rritjen e punësimit në sektorin e artizanatit; ndërhyrje 
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për krijimin e lehtësirave në prodhimin e shitjen e produkteve tradicionale, brenda vendit dhe 
për eksport, veçanërisht në tregjet europiane. 14 

 

Bashkëveprimi midis industrive turistike dhe industrive creative: Turizmi në Shqipëri po 
kristalizohet gjithnjë e më shumë si një ndër motorrët kryesorë të zhvillimit ekonomik të 
vendit.Numri i turistëve të huaj që vizitojnë vendin është rritur nga viti në vit, siç duket edhe nga 
grafiku më poshtë. 

 

Grafiku 24: Hyrjet e shtetasve të huaj sipas Ministrisë së Brendshme15 

 

Sipas Raportit të Impaktit Ekonomik të Udhëtimeve dhe Turizmit 2018, të Këshillit Botëror të 
Udhëtimit dhe Turizmit, përgjatë vitit 2017, sektori i turizmit në Shqipëri regjistroi një kontribut 
direkt prej 1.12 bln$, duke përbërë rreth 8.5% të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB), ndërkohë 
duke përfshirë edhe efektet indirekte multiplikative, kontributi total është thuajse trefish mëi lartë 
prej 3.47 bln $, duke përbërë rreth 26.2% të PBB-së dhe duke e pozicionuar këtë sektor si një 
ndër kontribuesit kryesor të zhvillimit të ekonomisë kombëtare.  

Ndërkohë, për 10 vjeçarin e ardhshëm në Strategjinë Kombëtare të Turizmit 2019-2023 (SKT) 
parashikohet një rritje e konsiderueshme e kontributit të këtij sektori në ekonomi, ku vetëm në 2-
3 vite sektori i turizmit pritet të zërë 8,8% të PBB ndërkohë që deri në 2028, sektori mund të 
zërë deri në 9.3 % të PBB dhe deri në 2028 efekti direkt dhe indirekt i sektorit të turizmit t`i 
afrohet rreth 1/3 të të gjithë Produktit të Brendshëm Bruto të Shqipërisë.  Sipas vlerësimeve të 
Këshillit Botëror të Turizmit dhe Udhëtimeve (WTTC), gjatë vitit 2017 kontributi direkt i turizmit 
në PBB-në e vendit ka qenë 134.1 miliard Lekë ose 8.5% të PBB-së së vendit.16 

Megjithatë, pas goditjes që mori sektori i turizmit në Shqipëri në fund të vitit 2019 nga tërmeti i 
26 nëntorit dhe përgjatë vitit 2020 nga pandemia COVID 19, pritshmëritë janë ulur ndjeshëm. 
Këshilli Botëror i Turizmit dhe Udhëtimit konsideron se në rang global ky sektor është goditur 
më shumë se çdo sektor tjetër i ekonomisë nga pandemia COVID 19 dhe tashmë është në 
luftë për ekzistencë. Në këtë moment askush mund të thotë nëse sektori i turizmit do arrijë ta 
marrë veten në vijim dhe t’i rikthehet trendit rritës. 

                                                           
14http://risialbania.al/index/wp-content/uploads/2016/05/Agro-P%C3%ABrpunimi-

%E2%80%93-Analiza-e-N%C3%ABn-sektorit-t%C3%AB-Par%C3%AB.pdf 
 
15http://www.instat.gov.al/media/5529/turizmi-ne-shifra__.pdf  
16http://www.mjedisi.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Strategjia-Komb%C3%ABtare-e-Turizmit-2019-
2023.pdf  
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Pritshmëritë dhe projeksionet e operatorëve turistikë dhe vetë shtetit përpara se sektori i 
turizmit të merrte këto dy goditje ishte që në vitet e ardhshme ky zhvillim të ishte i 
qendrueshëm. Kështu ishte parashikuar që në sektorin e turizmit të përfshiheshin edhe subjekte 
të artizanatit, të cilat ndikojnë në zhvillimine turizmit, por edhe në rritjen e të ardhurave dhe 
qendrueshmërinë e vetë atyre. 

Megjithatë në Strategjinë Kombëtare të Turismit 2019-2023 nuk ka asnjë rresht për artizanatin 
dhe ndikimin e tij në sektorin e turizmit, ose për ndikim e turizmit në nënsektorin e artizanatit.  

Vitet e fundit vërehet një përpjekje modeste për ta kthyer një pjesë të sektorit të artizanatit në 
aset turistik. Gjithmonë e më shumë operatorët turistikë në fushën e hoteleri-turizmit po i 
drejtohen artizanëve për të krijuar ambiente tipike shqiptare në dhomat e hoteleve dhe 
restoranteve, në të cilat mbizotërojnë motive tradicionale unike, duke filluar nga muret prej guri 
të gdhendur, tek tavanet me rozeta druri, dritaret e hijeshuara me perde të punuara me dorë, 
tryeza shtruar me sofrabeze të endure në tezgjah apo qendisura me dorë. Shumë hotele dhe 
restorante zgjedhin të ekspozojnë në ambientet e tyre vepra artizanale unike, kjo veçanërisht në 
zona të vizituara nga turistët, në qytete si Tiranë, Berat, Gjirokastër, Korçë, Shkodër, Krujë. 
Interesi dhe përfitimi nga bashkëpunimi mes sektorit të turizmit dhe atij të artizanatit është i 
shumëfishtë: turistë të kënaqur, pronarë hotelesh që rrisin klientelën dhe të ardhurat dhe 
artizanë që sigurojnë treg dhe krijojnë të ardhura të mira dhe të qendrueshme. 

Punimet e thuprës po përdoren gjerësisht nga operatorët turistikë, duke filluar nga shportat për 
bukë në restorante, abazhurët ndriçues për ambientet e hapura, e deri tek aksesorët zbukurues 
apo të arredimit si, tryeza dhe karrige thupre, për hoteleritë,  etj.  

Një nga produktet e rëndësishme turistike janë suvenirëve. Kjo qasje e përbashkët e turizmit 
dhe artizanatit ua shton jo vetëm vlerat të dyjave njëkohësisht, por rrit edhe përfitimet sociale 
dhe ekonomike të komunitetit në vendet pritëse. Megjithatë, artizanët shqiptarë ende nuk janë 
të vetëdijshëm për këtë qasje të turisteve dhe shpesh mungon informacioni dhe mbështetja për 
ta, e cila do t’i ndihmonte të përmirësonin produktet për të sjellë produkte më elitare me teknika 
dhe material tradicional, por me modele të reja.  

Iniciativa e Bashkisë Tiranë për shpalljen e një konkursi për përzgjedhjen e 40 objekteve 
turistike të kryeqytetit (artizanale, por jo vetëm) ishte e para e këtij lloji nga një institucion publik, 
për lidhjen e dy sektorëve me nëri-tjetrin. Por ky hap nuk u pasua me ndonjë plan për të 
mbështetur prodhimin dhe hedhjen në treg të tyre. Ende sot, nuk dihet nëse ndonjë prej 40 
suvenirëve është kthyer në ‘fytyrën” e kryeqytetit shqiptar për turistët e huaj.   

Mjeshtrat e prodhimit të produkteve prej thupre ende ‘nuk kanë guxuar’ të prodhojnë suvenirë 
turistikë. Ata mbeten shumë tradicionalë dhe tregohen skeptikë ndaj krijimit të produkteve të 
reja dhe nuk janë të bindur për vlerën e tyre në treg. Bashkëpunimi mes sektorit të turizmit dhe 
prodhuesve të produkteve të thuprës është në nivele shumë të ulta. 



 
 

 
Grafiku 25:  Interesi i biznesmenëve të produkteve prej thupre për të bashkëpunuar me sektorin e 

turizmit 

 

Artizanët e thuprës e kanë shumë të vështirë ta përshtasin produktin artizanal në produkt turistik 
dhe shpesh rezistojnë që të vazhdojnë të prodhojnë kryesisht produkte të përdorimit të 
përditshëm, ashtu si më parë. Megjithatë, shumë prej tyre janë gati të guxojnë. 78% e të 
pyeturve shprehën të interesuar (shumë deri disi të interesuar) për bashkëpunim me sektorin e 
turizmit. Vetëm 13% shprehen aspak të interesuar. Këta të fundit janë artizanë të konsoliduar që 
kanë siguruar kontrata të vazhdueshme me tregun e huaj. Në Shqipëri, bashkëpunimi midis të 
gjithë aktorëve, por sidomos mes bizneseve turistike dhe artizanave, për të krijuar dhe 
konsoliduar vlera, produkte dhe shërbime të reja për sektorin duket jo i lehtë dhe shpesh 
problematik, si brenda sektorit, ashtu edhe mes sipërmarrësve / artizanëve të biznesit dhe 
enteve publike.  

 

Panairet si mundësi për promovim dhe fuqizim ekonomik - Një rol të rëndësishëm në 
gjallërimin e ekonomisë monetare në kohën e perandorisë osmane luanin panairet lokale e 
krahinore, të organizuara me rastin e festave fetare, të cilat zgjasnin disa ditë. Panaire 
organizoheshin në Elbasan, Strugë, Peshkëpi të Gjirokastrës, Prizren, Korçë etj. Përveç 
panaireve vendas, tregtarët shqiptarë merrnin pjesë në panairet e Bullgarisë, Maqedonisë 
Italisë etj.17 

Me zhvillimin e shoqërisë dhe të teknologjisë, panairi është zhvilluar dhe përmirësuar në shumë 
drejtime. Në Europë organizimi i panairëve është shumë i përhapur dhe me përmasa shumë të 
mëdha. 

Industria e panairit ka marrë një hov të madh vitet e fundit edhe në Shqipëri. Prej 20 vitesh në 
Tiranë organizohet Panairi Ndërkombëtar i TiranësKlik Ekspo Group,që e ktheu Tiranën në një 
shtëpi që "strehon" rreth 400 biznese nga e gjithë bota. 

Numri gjithnjë në rritje i panaireve të artizanatit në të gjithë vendin ndihmon rritjen dhe zhvillimin 

e këtij sektori.Panairet e turizmit shërbejnë jo vetëm për të gjeneruar të ardhura dhe rritur 

punësimin, por kanë një ndikim të rëndësishëm edhe në tregjet lokale për shkak të statusit të 

tyre si destinacione turistike dhe mund të ndikojnë në strategjitë e krijimit dhe prezantimit të 

                                                           
17https://guribardhe.albanianforum.net/t65p15-historia-e-shqipris-shqipria-nn-sundimin-osman#548 
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markave të një qyteti apo një vendi, duke bashkëpunuar edhe me sektorë të tjerë, po ashtu 

pjesë e këtyre panaireve, të tilla si sektori i hotelerisë, i turizmit etj. 

Edhe pse është e pamundur të dihet se sa artizanë arrijnë t’i shesin produktet e tyre në panaire 
apo ngjarje të ndryshme, numri i tyre duket se po rritet ashtu si edhe numri i njerëzve të 
interesuar për të blerë në to. 

Panairet janë përhapur shumë vitet e fundit dhe ato zhvillohen kudo, në zona rurale në festa të 

caktuara, në zona urbane në ditë veçanta, në rang kombëtar, ndërkombëtar dhe botëror.Nga 

një përllogaritje e thjeshtë, çdo vit në vend organizohen rreth 350 panaire, 80% e të cilave janë 

panaire të vogla fshati, në të cilat produktet artizanale zenë një vend modest. Interesi i 

artizanëve mbetet i lartë për panairet e organizuara në Tiranë, pasi fuqia blerëse dhe interesi 

për produkte të prodhuara me dorë është shumë i madh. 

Në tre panaire për produktet e thuprës të zhvilluar nga Together for Life gjatë muajit korrik, në 
kuadër të projektit “Rattan handicrafts, the hope for the employment of young Roma and 
Egyptians, in Korca and Elbasan”, mbështetur nga GIZ, u vu re interesim i lartë i njerëzve për 
produktet prej thupre të prezantuara në to.  Kështu, në panairin e Tiranës, që u zhvillua në 
Pazarin e Ri, në një ditë u shitën 80% e produkteve të ekspozuara (mbi 150 produkte).Tregu i 
kryeqytetit, si tregu më i madh në vend, ka treguar kërkesë në rritje edhe për produktet prej 
thupre. Në panairin e Tiranës artizanët, përveç shitjeve, siguruan edhe porosi sa dyfishi i 
produkteve të prezantuara në panair. Ndërkohë, në panairet e Elbasanit dhe Korçës nuk u arrit 
të shiten më shumë se 20% e produkteve të prezantuara dhe një pjesë e tyre u blenë nga 
shtetas të huaj, turistë apo rezidentë në Shqipëri.  

Në sheshin e rekreacionit në Pazarin e Ri në Tiranë është krijuar një traditë e mirë ku çdo muaj 

organizohen minimalish nga 2 panaire artizanati ku ekspozohen produkte të artizanëve 

kryesisht nga Tirana dhe Kruja. Ka ende nevojë për përmirësim në organizimin e këtyre 

panaireve, megjithatë numri i artizanëve pjesëmarrës në këto panaire sa vjen e rritet. Ajo që bie 

në sy në pjesën më të madhe të aktiviteve për artizanatin të organizuar kudo brenda vendit, 

është prezenca e vogël dhe jo e përhershme e artizanëve të produkteve prej thupre. Përjashtim 

bëjnë aktivitet e zhvilluara në Shkodër, Korçë dhe Elbasan. Kjo ndoshta për shkak se në këto 

qytete artizanët e thuprës janë në një numër më të madh dhe janë të njohur me produktet e tyre 

në zonë. 

Panairet luajnë një rol të rëndësishëm: 

- në reklamimin e mallrave; 

- në testimin e produkteve;  

- në nënshkrimin e kontratavefitimprurëse;  

- në shkëmbimin e informacioneve dhe ideve mbi produktet; 

- në krijimin e një ambjenti të përshtatshëm për shitjen e mallrave; 

- në mbledhjen e informacione për tregun; 

- në ofrimim e më shumë zgjedhjeve për konsumatorët; 

- në rritjen e të ardhurave në rang kombëtar, duke nxitur zhvillimin e shoqërisë. 

 



 
 

Për artizanët panairet ofrojnë një mundësi të mirë për të rritur shitjet dhe për të gjetur klientë të 

rinj me pak kosto dhe pa shpenzime të përgjithshme. Ata i shohin panairet si një mundësi e mirë 

për të prezantuar vlerat dhe punën e tyre dhe për të rritur të ardhurat dhe ata vlerësojnë çdo 

ftesë për pjesëmarrje në Panaire, në mënyrë të veçantë në rastet kur nuk u duhet të paguajnë 

për vendin e ekspozimit dhe kur nuk kanë shpenzime të larta trasporti. Shpesh artizanët stepen 

të marrin pjesë në këto panaire për shkak të kostos së transportit dhe të akomodimit që u duhet 

t’i mbulojnë vetë. 

 

 

 

V - KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

 

 

Puna artizanale mbetet vlerë e shtuar e ekonomisë së një vendi, e cila duke u mbështetur në 
traditë, i jep një tjetër dimension tregtisë së këtyre produkteve, brenda dhe jashtë kufijve. Por, 
ajo që artizanët shohin si konkurrencë të përhershme dhe të pandershme janë produktet e 
importit që reklamohen si produkte handmade dhe mungesa e një tregu të mirëfilltë. 

Për të shmangur zhdukjen e traditës artizanale, artizanët shqiptarë kërkojnë mbrojtje me ligj të 
këtij sektori dhe mbështetje nga shteti për të nxitur këto biznese, për të lehtësuar dhe për të 
krijuar një treg të mirëfilltë. 

 

a) Krijimi i tregjeve të veçanta për artizanatin në qendër të qyteteve të mëdha  

Artizanët prej kohësh po bëjnë thirrje për më shumë mbështetje nga shteti, sidomos në krijimin 
e tregjeve të veçanta për të ekspozuar dhe për të shitur produktet e tyre. 

Prej më shumë se 20 vjetësh artizanët kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse në nivel qendror 
dhe lokal të tregojnë kujdes më të madh për këtë sektor, duke ngritur tregje të posaçme, pasi 
vetëm panairet, sado të shpeshta qofshin ato, nuk janë të mjaftueshme për të siguruar punë të 
përhershme dhe për të krijuar të ardhura të përherëshme dhe të qendrueshme. Artizanët kane 
nevoje për më shumë mbështetje nga shteti, sidomos në krijimin e tregjeve të veçanta për të 
ekspozuar dhe për të shitur produktet e tyre. 

 

b) Formalizim dhe rregullim i tregut artisanal përmes politikave për lehtësira fiskale 

Strategjitë sektoriale duhet të synojnë zhvillimin e atyre sektorëve ekonomik të cilat kërkojnë 
përdorim të lartë të kapitalit punë në mënyrë që të ketë një reduktim të normës së papunësisë 
dhe kalim të kapitalit punë nga sektorë pak produktiv siç është bujqësia, në sektor më produktiv 
të cilët do të mundësojnë një rritje më të shpejtë. Kjo mund te arrihet nepermjet marrjes së 
masave lehtësuese fiskale për sektorin artisanal të tilla si pezullimi I taksave për disa vite, ose 
reduktimi i tyre. 

Prezenca e tregut informal, ka një ndikim të madh edhe në nivelin e punësimit. Kjo sjell 
domosdoshmërinë e ndërtimit të politikave të cilat çojnë drejt reduktimit dhe eleminimit të 
fenomenit të punësimit në sektorin informal dhe të uljes së papunësisë në tërësi. 

 



 
 

c) Mbështetje për rritje kapacitetesh 

Artizanët e thuprës duhet  të  mbështeten për të rritur kapacitet e tyre në fushën menaxheriale 
që të kuptojnë bazat e të  bërit biznes, marketingut  dhe pronësisë intelektuale,  me  qëllim  që  
të  vlerësojnë  më  saktësi  përgjigjet  ndaj  ndërmjetësve  të ndryshëm në zinxhirin e vlerës 
ndërmjet tyre dhe konsumatorit. 

 

d) Organizimi eventeve për artizanatin 

Një tjetër sugjerim është organizimi  i  herëpashershëm  i  panaireve  për  promovimin  e  
produkteve  artizanale, sepse kjo do të ndihmonte në ballafaqimin midis ofruesve dhe 
kërkuesve dhe do të zvogëlonte asimetrinë e informacionit midis palëve. 

 

e) Politika kombëtare të pyjeve për shtimin e hektarëve të mbjellë me shelg të kuq 
dhe të bardhë 

Artizanët e thuprës janë shprehur të gatshëm të investojnë në mbjelljen dhe kujdesin e pyjeve të 
shelgut në toka publike, nëse kjo do të mundësohej nga politikat qeveritare. 

Kjo do të ishte një mbështetje e madhe për komunitete të tëra, veçanërisht ato rome, që të 
sigurojnë lehtësisht dhe me sa më pak kosto lëndën e parë për produktet që prodhojne dhe, 
nga ana tjetër, të kontribuojnë në mbrojtjen dhe rimëekëmbjen e mjedisit, duke shtuar edhe 
sipërfaqjen pyjore. 

 

f) Mbështetja për krijimin e produkteve elitare 

Inisiativa për nxitjen dhe mbështetjen me ide dhe me fonde të krijimit të suvenirëve artizanalë, 
të vilët jo vetëm do t’i rrisnin vlerat sektorit të turizmit, por do t’u mundësonin artizanëve treg dhe 
teë ardhura të qendrueshme.    

Zhvillimi i produktit duhet të përqendrohet në krijimin e produkteve të reja, bashkëkohore, elirate 
dhe që i përgjigjen kërkesave të tregut. Artizanët e produkteve të thuprës nuk janë fort të hapur 
ndaj ideve për të krijuar produkte të reja. Zhvillimi i produkteve të reja është një nga mënyrat për 
t’i shndërruar këto asete në atraksione aktive dhe fitimprurëse. 

 

g) Mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe informacionit për tregun e artizanatit 
në përgjithësi dhe për nënsektorëve të tij 

Shqipëria përballet ende me mungesën e ndërgjegjësimit për rëndësinë e hulumtimeve mbi 
tregun dhe rëndësinë e matjes së nivelit të kënaqjes së klientëve (monitorimi i tregut nëpërmjet 
anketave të vazhdueshme, software që mbledh komentet e klientëve, etj.). 

Duke patur parasysh kapacitetet e pamjaftueshme për hulumtim të shumë aktorëve në tregun 
shqiptar, duhet kryer edhe një vlerësim i kujdesshëm i kapaciteteve hulumtuese të çfarëdo 
partneri të mundshëm.  

 

 

 

 



 
 

 

ANEKSI A – PYETËSORI SASIOR ME GRATË SIPËRMARRËSE  

Shoqata “Together for Life” po zhvillon një studim mbi situatën e artizanëve të thuprës dhe  
nevojën e tyre për mbështetje, në kuadër të projektit “Punimet Artizanale të Thuprës shpresë 
për punësimin e të rinjve Rom dhe Egjiptianë”, zbatuar nga shoqata ‘Together for Life”,  me 
mbështetjen e GIZ.  

Plotësimi i pyetësorit merr rreth 6 minuta. 

Gjetjet dhe rekomandimet e nxjerra nga ky studim do të përdoren për të lobuar pranë 
institucioneve dhe strukturave përgjegjëse për krijimin e programeve mbështetëse për artizanët 
e thuprës.  

Përgjigjet tuaja do të mbeten anonime e konfidenciale, dhe nuk do të përdoren për asnjë qëllim 
tjetër.  

 

1.  Gjinia juaj 

a) Femër 
b) Mashkull 

 
  
2.  Mosha juaj 

a) Nën 18 vjeç 
b) 18-24 vjeç 
c) 25-29 vjeç 
d) 30-39 vjeç 
e) 35-39 vjeç 
f) 40-49 vjeç 
g) 50-55 vjeç 
h) 56-65 vjeç 
i) Mbi 65 vjeç 
 
 

3. Ku banoni 

a) Berat 

b) Elbasan 

c) Korçë 

 

4.  Cilit komunitet i përkisni 

a) Maxhoranca 
b) Rom 
c) Egjiptian 
 

5.  Cili është niveli arsimor 

a) Arsim bazë 
b) Arsim i mesëm i përgjithshëm 
c) Arsim i mesëm profesional 



 
 

d) Arsim i lartë 
 

6.  Ku e keni marrë profesionin 

a) E kam trashëguar në familje 
b) E kam marrë në ndërmarrje artistike 
c) E kam marrë  në emigracion 
d) E kam marrë në kurse të organizuara në qendra profesionale 
e) E kam marrë në kurse të organizuar nga shoqata 
 

7. Statusi juaj i punësimit 

a) I/e vetëpunësuar i vetëm 
b) Pronar/e, bashkëpronar/e me të punësuar familjarë 
c) Pronar/e, bashkëpronar/e me të punësuar jofamiljarë 

 

8. Sa punonjës me kohë të plotë ose të pjesshme keni gjithsej (Përfshi veten tuaj)? 

a) Vetëm 1, unë (e vetëpunësuar)  
b) 2-3 familjarë 
c) 2-3 jofamiljarë 
d) 4-10 tëpunësuar 
 

9.  Prej sa vitesh e ushtroni profesionin e artizanit të thuprës? 
a) Më pak se 1 vit 

b) 1-4 vite 

c) 5-10 vite 

d) Më shumë se 10 vite 

 

10.  Çfarë përdorni si lëndë të parë? 

a) Degë shelgu   

b) Gjethe xunkthi   

c) Bambu    

d) Tjeter ( specifiko)  

 

11.  Për produktet prej thupre që prodhoni përdoni: 

a) Degë shelgu të mbledhura vetë   

b) Degë shelgu të blera     

c) Thupra bambuje të blera     

d) Tjetër (specifiko) 

     

12.  Sa të vështirë e keni ta siguroni lëndën e parë pranë zonës suaj të banimit: 

a) Shumë të vështirë    

b) Tëvështirë     

c) Disi të vështirë    

d) Pak të vështirë    

e) Aspak të vështirë 

    



 
 

13. Ku punoni për prodhimin e produkteve tuaja prej thupre: 

a) Në ambientin ku banoj    

b) Në ambient të marrë me qira   

c) Tjetër (specifiko)    

 

14. A keni ambiente për ekspozimin/ shitjen e produkteve tuaja? 

a) Po      

b) Jo      

 

15. A jeni i gatshëm të bashkoheni me prodhues të tjerë për të krijuar një sipërmarrje? 

a) Preferoj të punoj vetëm ose me familjarë      

b) Mund të punoj me mjeshtra të tjerë të thuprës   

c) Jam shumë i interesuar të punoj bashkë me mjeshtra të tjerë të thuprës   

 

16. A i keni të ndara përgjegjësitë në biznesin tuaj (në prodhimin e produkteve, me 

marketingun, me shitjet)? 

a) Merrem vetë me gjithçka  

b) I kam ndarë me familjarë        

c) Për marketingun dhe shitjet bashkëpunoj me profesionistë të fushave  

  

17. Ku e merrnin modelin e produkteve që prodhoni: 

a) Model i trashëguar       

b) Modele të krijuara nga unë      

c) Modele të “kopjuara” nga interneti    

d) Modele të ‘kopjuara’ nga artizanë të tjerë vendas?    

 

18. A  ju shqetëson kopjimi nga artizanë të tjerë i produkteve që keni krijuar vetë? 

a) Po         

b) Jo          

 

19. A ju shqetëson konkurrenca e produkte industrial të importit? 

a) Po 

b) Jo  

 

20. Sa i interesuar jeni që të bashkëpunoni me sektorin e turizmit? 

a) Shumë i interesuar 

b) I interesuar 

c) Disi i intereuar 

d) Pak i interesuar 

e) Aspak i interesuar 

 

21. Sa i nevojshëm është kursi i shportarisë për të rinjtë? 

a) Shumë i nevojshëm 

b) I nevojshëm 



 
 

c) Disi i nevojshëm 

d) Pak  i nevojshëm 

e) Aspak  i nevojshëm 

 

22. Biznesi juaj ka: 

a) Faqeueb 

b) Llogari në rrjetet sociale 

 

23. A keni aftësi në: 

a) Ngritjen e një faqe ueb-I     

b) Mirëmbajtjen  e një faqe ueb-i 

 

24. A mendoni ta zgjeroni biznesin në të ardhmen e afërt 

a) Po 

b) Jo 

 

25. A jeni të regjistruar si biznes në: 

a) QKB 

b) Tatimet 

c) Sigurimet shoqërore 

 

26. Cilat janë problemet më të mëdha me të cilat haseni (përzgjidhni deri në tri 

alternativa) 

a) Mungesa e lendës së parë 

b) Mungesa e një ambienti/ punishte pune 

c) Mungesa e një tregu të përhershëm shitjeje sa më pranë konsumatorëve 

d) Politikat shtetërore të taksimit 

e) Mungesa e trajnimeve për menaxhimin e biznesit 

f) Mungesa e subvencioneve, kredive, grandeve 

g) Gjetja e stafit të kualifikuar 

 

27. A jeni mbështetur me fonde nga: 

a) Buxheti i shtetit 

b) Bashkia 

c) Organizatat e shoqërisë civile 

d) Donatorë vendas  

e) Donatorë të huaj 


