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Hyrje

Mirësevini në rapotin “Hapat e Parë në Tregun e 
Punës” për vitin 2015 të përgatitur nga Deloitte 
Albania, pjesë përbërëse e raportit me të njëjtin titull 
i kryer nga Deloitte Central Europe1, anëtare e së 
cilës është edhe Deloitte Albania. 

Ky raport zhvillohet çdo dy vjet nga Deloitte në 
vendet e Europës Qendrore, dhe ka në fokusin e 
tij të rinjtë e këtyre vendeve, liderë dhe ekspertë të 
fushave të caktuara të së ardhmes2 .

Duke u fokusuar në studentët dhe të diplomuarit në 
universitetet publike dhe private më në zë të vendit, 
ky raport synon t’u bëj me dije punëdhënësve, 
politikëbërësve dhe institucioneve akademike të 
vendit, aspiratat e një pjesë të brezit të ri, të quajtur 
“Gjenerata Y”3. 

Çfarë janë duke kërkuar këta të rinj në punën e tyre 
të parë? Çfarë vendi zë puna në këndvështrimin e 
tyre të përgjithshëm mbi botën? Cilat aspekte të 
jetës së punës ata presin të jenë më të dobishme 
dhe më shpërblyese? Në sytë e tyre, cilat janë 
karakteristikat më të rëndësishme të një udhëheqësi 
të vërtetë? Si ndryshojnë këto perceptime në varësi 
të përvojës, gjinisë, kombësisë e faktorëve të tjerë? 

Raporti shkon deri nën lëkurën e udhëheqësve 
të ardhshëm – të atyre të rinjve të talentuar dhe 
ambiciozë, arritjet akademik të të cilëve tregojnë se 
ata janë në rrugën e duhur për të patur nje karrierë 
të suksesshme.

Rezultatet e të anketuarve  shërbejnë edhe si një 
plan për të ndihmuar punëdhënësit të joshin, 
motivojnë dhe mbajnë talentet më të mira të vendit. 
Identifikimi dhe edukimi i këtyre  të rinjve me prirje  
lidership-i, është një nga çështjet më me rëndësi në 
menaxhimin e talenteve në ditët e sotme. 4

Pyetjet tona në këtë vrojtim mbulojnë disa fusha, si 
përvojat dhe kompetencat, pritshmëritë mbi pagën, 
ku ata do të dëshironin të punonin, sjelljen e tyre 
ndaj lidership-it, mendimet mbi balancën punë-
jetë, perceptimin e tyre mbi cilësinë e përgatitjes 
akademike e shumë e shumë të tjera.

1. “First Steps Into the Labor Market”, an International survey of students and graduates by Deloitte Central Europe, 2015
2. Vrojtimi për vitin 2015 u organizua dhe zhvillua nga zyrat e Deloitte Central Europe në këto vende të rajonit: Lituani, Poloni. Republika Çeke, 
Sllovaki, Hungari, Slloveni, Kroaci, Kosovë dhe Shqipëri, 
3. Në Gjeneratën Y klasifikohen të gjithë individët lindur ndërmjet viteve 80-të dhe vitet e para 90-të (mosha 26 – 35 vjec). 
4. Gavin Flook  Deloitte Central Europe Talent Leader "First Steps Into the Labor Market" - International Survey of Students and Graduates 2015, 
Central Europe, f. 3  
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Gjenerata Y

Historia

Brezi i ri shfaq vetëbesim të theksuar në aftësite e tij 
të lidership-it. Ai percepton se me aftësitë e tij mund 
ta çojë biznesin në nivelin tjetër. Megjithatë, të 
rinjtë shqiptarë kërkojnë ta bëjnë këtë duke shijuar 
njëkohësisht një jetë të balancuar me karrierën e 
tyre.

Të rinjtë tanë, ashtu si dhe moshatarët e tyre kudo 
në botë, karakterizohen nga një pikëpamje globale 
dhe holistike. “Etja” e tyre për “afirmim” në shoqëri 
i bën ata të jenë gati për sakrifica personale, madje 
të lagohen nga vendlindja e tyre; më shumë se një 
pagë të lartë, ata janë duke kërkuar mundësi për të 
përsosur njohuritë dhe për tu rritur si individë.  

Të rinjtë  e “Gjeneratës Y”, pas disa vitesh do të 
përbëjnë një pjesë të madhe të forcës globale të 
punës, e sidomos në vendin tone që karakterizohet 
nga një popullsi me moshë të re. Mosha nga 15 deri 
në 29 vjeç përbën rreth 25% të forcës së punës në 
vendin tonë5 . E përveç kësaj, përfaqësues të këtij 
brezi, do të jenë udhëqësit e biznesit dhe politikës 
për dekadat që do vijnë.

Mësimi është i qartë, punëdhënësit duhet të 
përgatiten për të përmbushur pritshmëritë e të 
rinjve të edukuar, sipërmarrës e lojtarë të shkathët. 
Dukshëm, qeverisja e organizatave dhe mënyra se 
si adresohen planet e zhvillimit të punonjësve të rinj 
dhe kapitalit njerëzor në tërësi, janë faktor kyç që 
duhet të adresohen nga punëdhënësit si në sektorin 
privat ashtu edhe në atë publik.

Në nivel akademik, ky brez është gjithmonë 
e më kërkues dhe tepër realist në kërkesat e 
veta. Kërkojnë përgatitje dhe zhvillim në aftësi 
të cilat i barazojnë me konkurentët e tregut 
pa kufij. Perceptimi i këtij brezi mbi përgatitje 
e tyre akademike, thekson nevojën jetësore të 
bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet universiteteve 
dhe punëdhënësve që institucionet tona akademike 
të jenë sa më shumë mbështetëse ndaj zhvillimit të 
ekonomisë dhe biznesit në vend. 

5. “First Steps Into the Labor Market”, an International survey of 
students and graduates by Deloitte Central Europe, 2015, page 58 
avaiable at deloitte.com/1steps
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Femra, 79%

Meshkuj, 
21%

Vrojtimi me temë, “Hapat e Parë në Tregun e 
Punës” u krye në muajt Maj – Qershor 2015 për 
një periudhë pesë javore. Për promovimin e këtij 
vrojtimi dhe arritjen e një numri sa më të madh të 
vrojtimeve të plotësuara nga studentët, Deloitte 
Albania bashkëpunoi dhe gjeti mbështetjen e plotë 
të universiteteve publike dhe private, të drejtuesve 
dhe qendrave të karrierës në to e të organizatave 
studentore vendase dhe ndërkombëtare me 
prezencë aktive në Shqipëri.  Numri i studentëve 
dhe i të diplomuarve, të cilët plotësuan pyetësorin 
arriti në 259 nga 79 prej tyre në të njëjtin vrojtim 
të zhvilluar në vitin 2013. Nga 259 studentë apo 
të diplomuar, 79% prej tyre janë femra dhe 21% 
meshkuj. Vrojtimi dhe pyetësori u ofruan online 
dhe pjesëmarrja në të ishte e konceptuar në baza 
vullnetare.  

Tregu shqiptar karakterizohet nga nje forcë e re pune 
ku grupmosha 15 deri në 29 vjeç përbën mbi 25% të 
popullsisë6 . Për këtë arsye, mendimet dhe opinionet 
e kësaj grupmoshe janë tepër të rëndësishme për 
zhvillimin e vendit. Ky vrojtim synon të portretizojë 
ata dhe lidership-in e tyre të ardhshëm, karrierën dhe 
aspiratat e tyre sociale. 

Pothuajse 56% e pjesëmarrësve në vrojtim, në 
moshën nga 18 deri në 30 vjeç, kanë një punë apo 
praktikë pune (program internship-i) që lidhet me 
fushën e studimeve të tyre. Atributet personale të 
cilat ata rendisin më lartë, janë aftësia për të mësuar 
në mënyrë efektive gjera të reja, puna në grup, 
aftësitë e komunikimit dhe zgjidhja e problemeve. 
Kjo e portretizon forcën e re të punës në Shqipëri 
si punonjësit e preferuar të së ardhmes, të hapur 

ndaj trajnimit dhe përftimit të aftësive të reja, me 
ndërgjegje sociale, përkrahës të punës në grup dhe 
të orientuar ndaj rezultateve. 

Pjesëmarrja e një numri të lartë të femrave në 
vrojtim mund të thuhet se është rezultat i numrit 
më të madh të studentëve të gjinisë femërore në 
universitete, por kjo mbetet një vlerësim anektodik 
e si i tillë, subjekt i një analize të veçantë. Sipas 
INSTAT7 , pjesëmarrja në forcat e punës 2014 për 
moshën 15-29 vjeç është: 32% ose 1 në 3 për 
femrat dhe 51,2% apo 1 në 2 për meshkujt. Nga 
ky konstatim, me një siguri të arsyeshme mund të 
themi së një arsye tjetër, e pjesëmarrjes së lartë të 
femrave në vrojtim është edhe interesi i lartë i tyre 
për shkak të vështirësive që hasin në krahasim me 
meshkujt, për të hyrë në tregun Shqiptar të punës. 

Pjesëmarrësit ishin të moshave të ndryshme ku 
pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë studentët e 
moshes 18-22 vjeç, më pas ata të moshave 23-24 
vjeç dhe më pak ata të grupmoshës 25-30 vjeç, siç 
shihet edhe në grafikun e më poshtëm.

Hapat e Parë në Tregun e Punës në 
Shqipëri

Tabela 1 - Studentët pjesëmarrës - Gjinia
6. INSTAT- http://www.instat.gov.al/en/census/census-2011/census-data.aspx 
7. INSTAT - http://www.instat.gov.al/media/295842/femra_dhe_meshkuj_n__shqip_ri__2015.pdf, f. 57
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Për sa i takon fushës së studimeve të të anketuarve 
do të shohim se pjesa më e madhe e tyre 
studiojnë ose kanë përfunduar studimet në fushat: 
Kontabilitet, Ekonomiks, Bankë (56%), të pasuar nga 
studentët në fushat: Administrim Biznesi, Marketing 
apo Shitje (26.8%) dhe më pak (7.1%) në fushat e 
Shkencave Sociale.

Vrojtimi mori në konsideratë të gjitha kategoritë e 
studentëve, me synim përftimin e një informacioni 
sa më të plotë dhe i cili të mbulonte mundësisht të 
gjitha kategoritë e tyre.  80% e studentëve të pyetur 
ndjekin apo kanë ndjekur sistemin publik të arsimit 
të lartë, 30.4% e tyre janë diplomuar, apo 45.5% e 
tyre ndjekin akoma studimet.

Lithuania

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Slovenia

Albania

Kosova

Croatia

Tabela 1 - Studentët pjesëmarrës - Mosha

54.20%29.57%

16.34%

18-22 vjeçarë 23-24 vjeçarë 25-30 vjeçarë
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Vetë-vlerësimi i kompetencave

1. Mbi 70% e të rinjve të pyetur se 
cilat janë pikat e tyre më të forta 
sipas vlerësimit që ata i bëjnë vetes 
kanë renditur: aftësia për të mësuar 
në mënyrë efektive gjëra të reja, 
komunikimi dhe puna në grup.

2. Vetëm 54.5% e të rinjve kanë 
deklaruar se e vlerësojnë veten si të 
aftë në të sipërmarrje  apo të kenë 
iniciativën për të ndërmarrë një 
biznes.

Gjetjet 

54.5%

61.5%

61.5%

62.6%

63.4%

64.2%

71.6%

75.1%

76.7%

79.8%

86.8%

88.3%

90.7%

Sipërmarrje dhe iniciativë

Përballimi i mirë i stresit

Udhëheqja (Leadership-i)

Pavarësi në punë dhe në marrjen e një vendimi

Delegimi  dhe koordinimi i punës së të tjerëve

Kreativiteti

Zgjidhja e konflikteve

Zgjidhja e problemeve

Të menduarit analitik / logjik (analizim i informacionit, nxjerrje
përfundimesh)

Vetë-organizim (planifikim i mirë dhe respektimin i afateve)

Puna në  grup

Komunikueshmëria

Aftësia për të mësuar në mënyrë efektive gjëra të reja

Tabela 3 - Si i vlerësojnë 
të rinjtë nivelin e 
kompetencave të tyre
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Dallimet gjinore

Përsa i përket dallimeve gjinore, në shumicën 
e dimensioneve janë femrat ato që kanë një 
vetë-vlerësim të lartë. Meshkujt dominojnë 
përsa i përket zgjidhjes së problemeve, 
zgjidhjes së konflikteve dhe aftësive në 
lidership.

Të rinjtë tanë nuk stepen për të na shprehur se 
sa mirë ata janë në shumë drejtime. Kjo mund 
të jetë rezultat i paragjykimit kognitiv i njohur 
si efekti Dunning – Kruger, sipas të cilit njerëzit 
pa përvojë, prezumojnë se janë më të aftë se 
sa ata faktikisht janë. 

Megjithatë, dy gjetje nga ky vrojtim në rang 
rajonal, sugjerojnë se në fakt vetëbesimi i 
lartë është karakteristikë e “Gjeneratës Y”. Së 
pari, ata e rendisin veten më lartë në fusha 
që lidhen me mësimdhënien akademike. 
Kështu që vetëbesimi i tyre mund të jetë i 
bazuar në eksperiencën e tyre në shkollë apo 
univeristet. Së dyti, pjesëmarrësit në vrojtim, 
më të mëdhenj në moshë dhe me më shumë 
eksperiencë, shfaqen me më shumë vetëbesim 
se sa ata me më pak eksperiencë – kjo do të 
thotë që ata kanë patur më shumë kohë të 

fitojnë dhe përpunojnë aftësitë e tyre. 

Kur analizojmë aftësitë, të cilat të rinjtë 
mendojnë se janë më shumë apo më pak të 
vlerësuara nga punëdhënësit, rezulton një 
korrelacion me faktin se këta të rinj shpresojnë 
tu bashkohen organizatave në një nivel junior. 

55.2%

63.1%

61.1%

63.1%

65.5%

65.0%

71.4%

73.9%

77.3%

80.3%

87.2%

88.7%

91.1%

51.9%

55.6%

63.0%

61.1%

55.6%

61.1%

72.2%

79.6%

74.1%

77.8%

85.2%

87.0%

88.9%

Sipërmarrje dhe iniciativë

Përballimi  i mirë i stresit

Udhëheqja (Leadership-i)

Pavarësi në punë dhe në marrjen e një vendimi

Delegimi  dhe koordinimi i punës së të tjerëve

Kreativiteti

Zgjidhja e konflikteve

Zgjidhja e problemeve

Të menduarit analitik / logjik (analizim i informacionit, nxjerrje përfundimesh)

Vetë-organizim (planifikim i mirë dhe respektimin i afateve)

Puna në  grup

Komunikueshmëria

Aftësia për të mësuar në mënyrë efektive gjëra të reja

Meshkuj Femra

Tabela 4 - Si i vlerësojnë të rinjtë nivelin e 
kompetencave të tyre sipas gjinisë
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Karriera

Duket se manaxherët e perceptojnë 
veten më të aftë në punën në gup, 
për të mësuar shpejt dhe në mënyrë 
efektive si dhe në aftësi komunikuese. 
Këto aftësi janë të njëjta dhe për 
ata të cilët nuk kanë prirje apo nuk 
synojnë për të qenë manaxherë. Kjo 
do të thotë që këto aftësi mbeten 
universale dhe nuk kanë të bëjnë me 
planet e karrierës për të ardhmen e 
të rinjve.

Megjithatë, për të gjitha dimensionet 
e kompetencave, ata që kanë prirje 
apo synojnë të jenë manaxherë e 
perceptojnë veten me të aftë se ata 
që nuk synojnë diçka të tillë, por një 
rritje horizontale në karrierë drejt 
përfitimit të specializimit dhe fitimit 
të ekspertizës në një fushë apo 
profesion specifik (ekspertët e një 
fushe të caktuar)

65.1%

68.3%

73.0%

73.0%

74.6%

77.8%

79.4%

84.1%

84.1%

84.1%

90.5%

93.7%

93.7%

Përballimi  i mirë i stresit

Sipërmarrje dhe iniciativë

Udhëheqja (Leadership-i)

Delegimi  dhe koordinimi i punës së të
tjerëve

Zgjidhja e konflikteve

Zgjidhja e problemeve

Kreativiteti

Të menduarit analitik / logjik (analizim i
informacionit, nxjerrje përfundimesh)

Vetë-organizim (planifikim i mirë dhe
respektimin i afateve)

Pavarësi në punë dhe në marrjen e një
vendimi

Komunikueshmëria

Aftësia për të mësuar në mënyrë efektive
gjëra të reja

Puna në  grup

Tabela 5 – Si i vlerësojnë të rinjtë nivelin 
e kompetencave të tyre ne varësi të aspi-
ratave - Manaxherët

50.0%

55.7%

57.7%

59.3%

60.3%

60.3%

70.6%

74.2%

74.2%

78.4%

84.5%

87.6%

89.7%

Sipërmarrje dhe iniciativë

Pavarësi në punë dhe në marrjen e një
vendimi

Udhëheqja (Leadership-i)

Kreativiteti

Përballimi  i mirë i stresit

Delegimi  dhe koordinimi i punës së të
tjerëve

Zgjidhja e konflikteve

Zgjidhja e problemeve

Të menduarit analitik / logjik (analizim i
informacionit, nxjerrje përfundimesh)

Vetë-organizim (planifikim i mirë dhe
respektimin i afateve)

Puna në  grup

Komunikueshmëria

Aftësia për të mësuar në mënyrë efektive
gjëra të reja

Tabela 6 – Si i vlerësojnë të rinjtë nivelin 
e kompetencave të tyre në varësi të aspi-
ratave - Eskpertët në një fushë të caktuar
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9.3%

11.3%

12.1%

14.0%

21.0%

31.1%

35.4%

38.5%

55.3%

59.9%

64.2%

67.7%

74.7%

Zgjidhja e konflikteve

Delegimi dhe koordinimi i punës së të
tjerëve

Udhëheqja (Leadership-i)

Pavarësi në punë dhe në marrjen e një
vendimi

Sipërmarrje dhe iniciativë

Përballimi  i mirë i stresit

Zgjidhja e problemeve

Kreativiteti

Vetë-organizim (planifikim i mirë dhe
respektimin i afeteve)

Aftësia për të mësuar në mënyrë efektive
gjëra të reja

Puna në  grup

Komunikueshmëria

Të menduarit analitik/logjik (analizim i
informacionit, nxjerrje perfundimesh)

Tabela 7 - Nga kompetencat e 
listuara, veçoni 5 prej tyre, për 
të cilat mendoni se janë më të 
vlerësuara nga punëdhënësi 
aktual apo i ardhshëm

Ndaj pyetjes së cilat do të ishin 
kompetencat që punëdhënësit 
vlerësojnë më shumë, apo do 
të kërkonin tek një kandidat 
për punësim, rezulton një 
mospërputhje mes renditjes së 
më të mirave që të rinjtë tanë 
mendojnë se zotërojnë dhe 
kërkesave që kanë punëdhënësit. 
Janë vetë të rinjtë që mendojnë 
se punëdhënësit do të vlerësonin 
më shumë kompetenca të tjera si 
të menduarit logjik dhe analitik, 
komunikimi, më pas puna në 
grup e në fund aftësia për të 
mësuar në mënyrë efektive. 
Duket se të rinjtë, mendojnë se 
kompetenca me e fortë e tyre – 
aftësia për të mësuar në mënyrë 
efektive, nuk është shumë e 
vlerësuar nga punëdhënësit.
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Perceptimet e Bindjet mbi Punën. 
Ethosi i Punës 

Vlerat

Si meshkujt ashtu edhe femrat 
vlerësojnë si vlera më të rëndësishme 
- se sa suksesi e fama, besimi fetar 
apo patriotizmi, - një familje të 
lumtur, shëndetin e mirë dhe punën 
profesionale. 

Ndërkohë që, femrat në krahasim me 
meshkujt vlerësojnë më tepër vlera 
lidhur me punën profesionale, arsimin 
e lirinë për të shprehur pikëpamjet 
personale, meshkujt në të kundërt 
janë më të prirur drejt vlerave morale 
e sociale si të paturit një jetë të 
ndershme, respektit ndaj të tjerëve, 
shoqërisë dhe paqes.  

Bindjet 

Nga studimi mund të themi se të 
rinjtë shqiptarë e shohin punën 
si një mundësi zhvillimi e rritjeje 
profesionale dhe me shumë se sa si 
një detyrim shoqëror ata e shohin 
atë si një mjet të afirmimit të tyre si 
në aspektin profesional ashtu edhe 
në atë shoqëror. Pra, pavarësisht 
se kërkojnë një balancë të drejtë 
mes punës dhe familjes, duket se të 
paturit një punë vetëm për të bërë 
para, shihet e tillë vetëm nga pjesë e 
vogël e tyre.

Tabela 8 - Cilat nga  vlerat e listuara janë më të rëndësishmet për ju?

Tabela 9 - Deri në cfarë mase pajtoheni me pohimet e më 
poshtme sipas gjinisë

4.4%

7.9%

8.9%

12.3%

12.3%

12.3%

14.8%

18.2%

20.2%

31.0%

27.1%

41.4%

59.1%

66.0%

77.3%

84.7%

11.1%

11.1%

16.7%

11.1%

11.1%

14.8%

16.7%

24.1%

22.2%

11.1%

35.2%

48.1%

44.4%

57.4%

77.8%

85.2%

Prosperiteti i atdheut

Besimi fetar

Paqe

Kontakti me kulturën
(art, muzikë, letërsi,…

Suksesi, fama

Mundësi për të marrë
pjesë në jetën…

Mirëqenia, Begatia

Miqtë

Një jetë plot me
aventura dhe përvoja

Liria për të shprehur
pikëpamjet personale

Respekti për njerëzit
e tjerë

Jetë e ndershme

Edukimi

Punë profesionale

Shëndet i mirë

Familje e lumtur

Meshkuj Femra

1.5%

8.4%

50.2%

66.0%

66.5%

66.0%

74.4%

90.6%

93.6%

98.5%

1.9%

18.5%

51.9%

61.1%

63.0%

68.5%

72.2%

87.0%

90.7%

92.6%

Puna profesionale është në thelb një
detyrim i pakëndshëm

Puna është vetëm një mënyrë për të bërë
para

Jeta ime është e përqendruar kryesisht
rreth punës profesionale

Puna profesionale është burimi thelbësor
i kënaqësisë njerëzore

Puna profesionale pa një mundësi për
karrierë, nuk ka kuptim

Puna profesionale është një detyrim ndaj
shoqërisë

Puna profesionale është burimi thelbësor
i kontakteve me njerëz të tjerë

Puna profesionale është çelësi për
përparim nga pikëpamja  sociale dhe

begatisë

Unë do të punoj edhe në qoftë se nuk do
të kem nevojë për para

Puna profesionale ofron mundësi për
zhvillimin e potencialit njerëzor

Meshkuj Femra



Etika dhe dëshira për punë (Ethos) 

Etika në punë është konsideruar një dimension shumë i rëndësishëm. Megjithatë, vlen të theksohet se 
perceptimet e dimensioneve të saj janë individuale. Rezulton se të gjithë të rinjtë pjesëmarrës në vrojtim 
e kanë konsideruar si vlerë më të rëndësishme etike, angazhimin e 100% të potencialit të tyre në punë, 
pavarësisht gjinisë së tyre. Femrat preferojnë të jenë jo vetëm aktive, por dhe të kërkojnë aktivitete të tjera 
në punë. Ndërkohë që, meshkujt bëjnë gjithçka që të përmbushin detyrimet e tyre profesionale. Megjithatë, 
vlen të theksohet se pavarësisht gjinisë, studentët pjesëmarrës në vrojtim, rendisin si elementë kryesore edhe 
mundësinë që puna të mos jetë aq kërkuese sa ata të jenë të detyruar të heqin dorë nga aktivitete të tjera të 
jetës personale, ashtu siç dhe pohojnë se ndjejnë kënaqësi pas një dite intensive pune.  

Është interesante të evdientohet 
fakti se të rinjtë do të preferonin 
të punonin edhe pse nuk do të 
kishin nevojë për para. Kjo vihet 
re sidomos për grupmoshën mbi 
23 vjeç. Pra, puna duket se është 
një mënyrë për të arritur jo vetëm 
nevojat ekzistenciale, por edhe 
nevojat që lidhen me arritjen e 
vetëvlerësimit dhe vetëbesimit. 

Tabela 10 - Unë do të punoja edhe 
nëse nuk do të kisha nevojë për para 

Tabela 11 – Etika dhe dëshira për 
punë - Femrat

Tabela 12 - Etika dhe dëshira për 
punë - Meshkujt

1.5%

8.4%

50.2%

66.0%

66.5%

66.0%

74.4%

90.6%

93.6%

98.5%

1.9%

18.5%

51.9%

61.1%

63.0%

68.5%

72.2%

87.0%

90.7%

92.6%

Puna profesionale është në thelb një
detyrim i pakëndshëm

Puna është vetëm një mënyrë për të bërë
para

Jeta ime është e përqendruar kryesisht
rreth punës profesionale

Puna profesionale është burimi thelbësor
i kënaqësisë njerëzore

Puna profesionale pa një mundësi për
karrierë, nuk ka kuptim

Puna profesionale është një detyrim ndaj
shoqërisë

Puna profesionale është burimi thelbësor
i kontakteve me njerëz të tjerë

Puna profesionale është çelësi për
përparim nga pikëpamja  sociale dhe

begatisë

Unë do të punoj edhe në qoftë se nuk do
të kem nevojë për para

Puna profesionale ofron mundësi për
zhvillimin e potencialit njerëzor

Meshkuj Femra

6.47% 6.58% 9.52%

93.53% 93.42% 90.48%

18-22 vjeçarë 23-24 vjeçarë 25-30 vjeçarë

Nuk pajtohem & Nuk pajtohem aspak

Pajtohem dhe Pajtohem Plotësisht

7.9%

12.8%

34.5%

38.9%

39.9%

45.3%

59.6%

61.1%

Do të dëshiroja që puna të
më linte më tepër kohë për
aktivitete të tjera dhe për

pushim

I përmbush detyrat e mia
edhe nëse kjo përmbushje

është me kosto të larta

Do të mund të arrij më
shumë se të tjerët, nëse

punoj më shumë

Bëj gjithçka për të
përmbushur detyrat e mia

profesionale

Ndjej kënaqësi pas një dite
intensive pune

Puna nuk duhet të më
detyrojë të heq dorë nga

gjëra të tjera që unë bëj në
jetë

Eshtë mirë të jesh i zënë në
punë dhe në mënyrë të

vazhdueshme të kërkosh
për aktivitete

Në punë unë angazhohem /
jap 100%  të potencialit tim

9.3%

25.9%

35.2%

42.6%

42.6%

42.6%

46.3%

55.6%

Do të dëshiroja që puna të më
linte më tepër kohë për

aktivitete të tjera dhe për
pushim

I përmbush detyrat e mia
edhe nëse kjo përmbushje

është me kosto të larta

Eshtë mirë të jesh i zënë në
punë dhe në mënyrë të

vazhdueshme të kërkosh për
aktivitete

Do të mund të arrij më shumë
se të tjerët, nëse punoj më

shumë

Ndjej kënaqësi pas një dite
intensive pune

Puna nuk duhet të më
detyrojë të heq dorë nga gjëra

të tjera që unë bëj në jetë

Bëj gjithçka për të
përmbushur detyrat e mia

profesionale

Në punë unë angazhohem /
jap 100%  të potencialit tim
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Nëse i analizojmë këto aspekte duke i ndarë të rinjtë në aspirante për 
tu bërë manaxherë dhe në ata të cilët preferojnë të jenë profesionistë 
në një fushë specifike, duket se kategoria e parë është e gatshme të 
përmbushë detyrat e veta dhe me kosto të larta. Kjo lidhet me natyrën 
e tyre më ambicioze si dhe më kërkuese në mjedisin e punës.

7.9%

28.6%

34.9%

39.7%

34.9%

42.9%

55.6%

55.6%

8.2%

11.3%

36.6%

40.7%

42.3%

45.4%

54.1%

61.3%

Do të dëshiroja që puna të më linte më
tepër kohë për aktivitete të tjera dhe për

pushim

I përmbush detyrat e mia edhe nëse kjo
përmbushje është me kosto të larta

Do të mund të arrij më shumë se të tjerët,
nëse punoj më shumë

Ndjej kënaqësi pas një dite intensive pune

Bëj gjithçka për të përmbushur detyrat e
mia profesionale

Puna nuk duhet të më detyrojë të heq dorë
nga gjëra të tjera që unë bëj në jetë

Eshtë mirë të jesh i zënë në punë dhe në
mënyrë të vazhdueshme të kërkosh për

aktivitete

Në punë unë angazhohem / jap 100%  të
potencialit tim

Jo-Menaxher Menaxher

Tabela 13 Kategoritë e etikës e dëshirës për punë (Ethos)

Tabela 14 - Vlerësimi i situatës së arsimit, tregut të punës dhe gjendjes 
ekonomike në vend

Tabela 15 - Sa mendoni se të diplomuarit  universitarë në vendin tuaj 
janë të përgatitur si të kërkojnë një punë? 

Vlerësimi i situatës së arsimit, tregut të punës dhe gjendjes 
ekonomike në vend

Të rinjtë shqiptare duket se kanë një vlerësim të ulët të situatës së 
arsimit, punës dhe sidomos të gjendjes ekonomike në vend. Vetëm 
12 % e tyre mendojnë se patja e një diplome univeristare ndihmon në 
gjetjen e një pune. 

Rezulton se vëtëm një pjesë e vogël e tyre mendon se të rinjtë e 
sotëm janë të mirëpërgatitur nga sistemi arsimor për të kërkuar e 
gjetur një punë. Duket se ky aspekt mund të jetë edhe një nga arsyet 
e mospërputhjes së kompetencave më të mira për punë që të rinjtë 
mendojnë së zotërojnë me ato që ata mendojnë se punëdhënësit 
kërkojnë nga një kandidat për punësim.

Situata paraqitet akoma më pesimiste për sa i përket tregut të punës 
ku 62% e konsiderojnë atë të dobët ose shumë të dobët. E njëjta gjë 
vërehet edhe në lidhje me situatën ekonomike në vend ku 76% e të 
rinjve e konsiderojnë në këte nivel.

43.19%

61.48%

75.88%

44.75%

30.74%

21.79%

12.06% 7.78%

2.33%

Edukimi Puna Ekonomia

Negative Neutrale Pozitive

9.9%

32.0%

47.3%

9.4%

1.5%

18.5%

29.6%

35.2%

16.7%

0.0%

Shumë dobët

Disi dobët

Mesatarisht (as dobët,
por as mirë)

Disi mirë

Shumë mirë

Meshkuj Femra
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Tabela 16 - Sa kohë ju është dashur / do t’ju duhej për të gjetur punën 
që dëshironi? 

Tabela 18 - Nivelet e dëshiruara të pagës sipas grupmoshave

Kushtet e tregut të Punës: Koha për të gjetur një punë, prit-
shmëritë mbi pagën e mobiliteti. Aspektet motivuese në punë 
nga këndvështrimi i brezit të ri. 

Koha për të gjetur një punë

Për sa i përket pyetjes se sa kohë do tu nevojitej të rinjve të gjenin një 
punë, rezultatet tregojnë se më shumë se gjysma mendojnë se do tu 
nevojitej një kohë midis 3 dhe 6 muajve. Ndërkohë 1 në 6 të rinj (16%) 
mendojnë se, do tu nevojitej më shumë se 1 vit për të gjetur një punë.

Paga: realitet apo konfuzion?

Rezultojnë disa grupe të ngjashme të pjesëmarrësve në vrojtim me 
pritshmëri të larmishme mbi pagën në punën e tyre të parë: 19.7% 
shpresojnë të paguhen midis 40,000 dhe 50,000 Lekë neto; 17.2% 
midis 50,000 dhe 60,000; 14% kanë pritshmëri për më pak se 40,000; 
dhe 13.4% midis 60,000 dhe 70,000. Këto mospërputhje mund të 
shpjegohen me konfuzionin dhe mungesën e informacionit të duhur. 
Gjithashtu, një nga sfidat me të cilat përballet ky grup i të rinjve që 
kërkojnë punë për herë të parë është më shumë gjetja e një pune që ju 
përshtatet atyre dhe fushës së studimit, çfarë do të thotë që shpërblimi 
nuk është diçka mbi të cilën ata kanë ndonjë vendimmarrje. 

Nëse analizojmë nivelet e pagave sipas grupmoshës duket se ata që 
supozohet se i kanë mbaruar studimet e larta (grupmosha 25-30 vjeç) 
kërkon dhe një pagë më të lartë se kategoritë e tjera: 27% e tyre do të 
preferonte një pagë mbi 100,000 Lekë. Ndërkohë më shumë se gjysma 
(61%) e pjësëmarrësve të grupmoshës 23-24 vjeç, të cilët supozohen 
sapo të ketë mbaruar studimet e larta, do të preferonte dhe një pagë 
më të ulët, deri në 60,000 Lekë. Gjithashtu, 51% e anëtarëve të 
grupmoshës 18-22 vjeç të cilët supozohen se mund të punojnë gjatë 
studimeve, do të preferonin një pagë deri në 60, 000.

Deri në 1 
muaj  
17.9%

Deri në 3 
muaj 
34.2%

Deri në 
gjashtë muaj  

21.0%

Deri në 1 vit
10.9%

Më tepër se 
një vit 
16.0%

Tabela 17 - Pritshmërite e pagave neto

150001 + 10,0%

100001 - 150000 8,8%

90001 - 100000 9,2%

80001 - 90000 1,7%

70001 - 80000 5,9%

60001 - 70000 13,4%

50001 - 60000 17,2%

40001 - 50000 19,7%

më pak se 40000 14,2%

51.15%
61.19%

34.15%

27.48%
29.85%

39.02%

21.37%
8.96%

26.83%

18-22 Vjeçarë 23-24 Vjeçarë 25-30 Vjeçarë

Deri në 60,000 60,001-100,000 >100,000
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Rezulton se femrat janë të gatshme të fillojnë të punojnë dhe me nivele 
page më të ulët dhe kanë një vlerësim të vetes dukshëm më të ultët se 
sa meshkujt të cilët në punën e preferuar e shohin veten më lart për sa 
i përket nivelit të pagës. Kjo bie në konflikt me rezultatet në modulin 
e vetëvlerësimit, pasi femrat e shikonin veten më lart në të gjitha 
dimensionet e vetëvlerësimit. Sipas INSTAT8  treguesi i hendekut gjinor 
në pagës është 10%, pra femrat paguhen 10% më pak se meshkujt.

8. INSTAT - http://www.instat.gov.al/media/295842/femra_dhe_meshkuj_n__shqip_ri__2015.pdf, f. 72

16.4%

20.6%

19.6%

14.3%

5.3%

1.1%

8.5%

5.3%

9.0%

6.0%

16.0%

8.0%

10.0%

8.0%

4.0%

12.0%

22.0%

14.0%

më pak se 40,000

40,001 deri në 50,000

50,001 deri në 60,000

60,001 deri në 70,000

70,001 deri në 80,000

80,001 deri në 90,000

90,001 deri në 100,000

100,001 deri në 150,000

150,001 ose më shumë

Meshkuj Femra

Tabela 19 - Nivelet e dëshiruara të pagës sipas gjinisë

0

200

400

600

800

1000

1200

Albania

429 933 926 806 1000 776 1000 1500

Croatia Czech Republic Hungary Lithuania Poland Slovakia Slovenia

1400

1600

1800

2000

Expected vs average salaries (in EUR)

First Steps 
median
Eurostat 2013 median equivalised net income

First Steps 
mean

Eurostat 2012 mean wage and salary per employee
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Mobiliteti për punë: një preferencë për të punuar jashtë vendit

Të rinjtë në Shqipëri duket qartë se dëshirojnë të eksplorojnë mundësi 
punësimi më shumë jashtë vendit se sa brenda territorit të tij. Kjo vjen 
ndoshta, për shkak se Shqipëria është një vend i vogël me një numër 
të limituar qëndrash zhvillimi ekonomik dhe industrial e ku pjesa më e 
madhe e popullsisë është e përqendruar në Tiranë. Femrat rezultojnë 
më shumë kundër transferimit brenda vendit, 10% është shprehur 
“absolutisht po”, në krahasim me 30% të meshkujve. Megjithatë, ato 
janë më të prirura për tu transferuar jashtë vendit (32 % e tyre është 
shprehur “absolutisht po”). 

Për më shumë, për efekt të analizës të dhënat janë rigrupuar: në 
kategorinë “absolutisht jo”, dhe “jo” nën kategorinë “Jo”; relavisht “jo” 
dhe relativisht “po” janë rigrupuar si “të pavendosur” dhe “absolutisht 
po” dhe “po” janë rigrupuar nën kategorinë “Po”.

Po të analizojnë të dhënat sipas gjinisë, nuk ka asnjë të ri të gjinisë 
mashkull që të mos jetë i gatshëm të lëvizë për punë, dhe 83% e tyre 
janë të gatshëm të bëjnë një lëvizje të tillë. Ndërkohë edhe femrat 
janë të gatshme të lëvizin për punë, 72% e tyre i janë përgjigur “po” 
kësaj alternative. Duke marrë parasysh perceptimin e tyre mbi situatën 
ekonomike dhe tregun e punës në vend, prirja dhe gatishmëria e të 
rinjve tanë për tu transferuar jashtë Shqipërisë për arsye pune, duhen 
konsideruar si shqetësuese për punëdhënësit dhe politikëbërësit dhe me 
një ndikim tepër  negativ në zhvillimin e biznesit dhe të ekonomisë në 
përgjithësi në të ardhmen e afërt. 

Nga analiza duket se nuk ka dallime midis grupeve që aspirojnë për tu 
bërë manaxherë dhe atyre që aspirojnë më shumë për tu bërë ekspertë 
në një fushë të caktuar. Mund të mendohet që manaxherët janë më 
aktivë dhe ambiciozë duke qenë më të gatshëm të lëvizin për punë, por 
kjo hipotëzë nuk vërtetohet duke qënë se dhe kategoria tjetër paraqet 
të njëjtin trend.

Tabela 21 - A jeni i gatshëm të lëvizni në një vend tjetër për punë?

Tabela 22 - Jeni i gatshëm të lëvizni në një qytet tjetër për punë?

4.4% 23.2%

16.7%

72.4%

83.3%

Femra

Meshkuj

Jo Të Pavendosur Po

4.76%

3.09%

19.05%

22.68%

76.19%

74.23%

Menaxher

Jo-Menaxher

Jo Të Pavendosur Po

Expected vs average salaries (in EUR)
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Për të thelluar më tej analizën  e për të identifikuar arsyet që mund 
të shtyjnë të rinjtë për të lëvizur jashtë vendit rezulton se më shumë 
se kushtet reale të punës, është perceptimi i dobët mbi ekonominë, 
përgatitja që marrin në universitete dhe nga ana tjetër dëshira për tu 
zhvilluar profesionalisht, qoftë kjo në pozicione drejtuese apo jo.

Duket se të rinjtë shqiptarë vlerësojnë si me prioritar “afirmimin” e tyre 
në shoqëri e këtë kërkojnë ta realizojnë nëpërmjet zhvillimit profesional. 
Kërkesa për afirmim është tipike e “Gjeneratës Y”, megjithatë, vërehet 
se për më të rinjtë e këtij brezi ky faktor është edhe më i dallueshëm. 

Sidoqoftë, afirmimi duket të jetë faktor tepër motivues i të rinjve. 
Dhe mënyra se si ata i qasen këtij faktori është realiste. Ata synojnë 
të zhvillohen në aspekt profesional dhe të përmirësojnë aftësi të tilla 
si përfitimi i njohurive të reja në mënyrë efektive, puna në grup, të 
menduarit logjikë analitik etj., të cilat janë aftësi që zhvillohen me 

programe të përshtatura mësimi apo trajnimi. 

Për sa i takon zhvillimit të këtyre aftësive, modeli ynë arsimor, ashtu si ai 
i gjithë vendeve post-komuniste, është ende duke i adresuar. Pavarësisht 
rezultateve të arritura tashmë duket se ka vend për të punuar në këtë 
drejtim, pasi perceptimi i të rinjve për gatishmërinë e daljes në tregun e 
punës pas përfundimit të studimeve, është i dobët. 

Ndërkohë, pavarësisht dëshirës për zhvillim të aftësive, të rinjtë serisht 
janë realiste kur listojnë aftësitë të cilat kërkohen prej tyre në vendin e 
punës. Kërkesa e tyre për aftësim dhe perceptimi mbi kërkesat e vëndit 
të punës listojnë të njëjtat aftësi, por renditja e këtyre prioriteteve shkon 
në drejtim të aftësive të ekzekutimit të punës se sa të atyre të zhvillimit 
të shpejtë profesional.

6.4%

26.6%

43.8%

20.2%

3.0%
11.1%

35.2%
37.0%

16.7%

0.0%

Shumë dobët Disi dobët Mesatarisht (as dobët,
por as mirë)

Disi mirë Shumë mirë

Femra Meshkuj

Tabela 23 - Sa mendoni se të diplomuarit  universitarë në vendin 
tuaj janë të përgatitur për detyrat e tyre të ardhshme profesionale?
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Dukshëm ata kërkojnë pasqyrim të kërkesës për zhvillim në politikat e 
punësimit në organizatat ku kërkojnë të punësohen në nivel fillestar. 
Megjithatë, ata e kanë të nevojshme të kenë një plan të qartë të 
zhvillimit pasi “etja” për aftësi të reja dhe mundësitë për karrierë 
pasqyrohet edhe në pritshmëritë e tyre për vendin e punës. 

Tabela 24 - Nga kompetencat e listuara përbri, veçoni 5 prej tyre, për 
të cilat mendoni se janë më të vlerësuara nga punëdhënësi aktual apo i 
ardhshëm

Tabela 25 - Si do ta vlerësonit nivelin e kompetencave tuaj (zotësitë, 
aftësitë)

9.3%

11.3%

12.1%

14.0%

21.0%

31.1%

35.4%

38.5%

55.3%

59.9%

64.2%

67.7%

74.7%

Zgjidhja e konflikteve

Delegimi dhe koordinimi i punës së të
tjerëve

Udhëheqja (Leadership-i)

Pavarësi në punë dhe në marrjen e
një vendimi

Sipërmarrje dhe iniciativë

Përballimi  i mirë i stresit

Zgjidhja e problemeve

Kreativiteti

Vetë-organizim (planifikim i mirë dhe
respektimin i afeteve)

Aftësia për të mësuar në mënyrë
efektive gjëra të reja

Puna në  grup

Komunikueshmëria

Të menduarit analitik/logjik (analizim i
informacionit, nxjerrje perfundimesh)

54.5%

61.5%

61.5%

62.6%

63.4%

64.2%

71.6%

75.1%

76.7%

79.8%

86.8%

88.3%

90.7%

Sipërmarrje dhe iniciativë

Përballimi i mirë i stresit

Udhëheqja (Leadership-i)

Pavarësi në punë dhe në marrjen e një
vendimi

Delegimi  dhe koordinimi i punës së të
tjerëve

Kreativiteti

Zgjidhja e konflikteve

Zgjidhja e problemeve

Të menduarit analitik / logjik (analizim i
informacionit, nxjerrje përfundimesh)

Vetë-organizim (planifikim i mirë dhe
respektimin i afateve)

Puna në  grup

Komunikueshmëria

Aftësia për të mësuar në mënyrë efektive
gjëra të reja
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0.4%

0.4%

0.8%

0.8%

0.8%

1.2%

1.9%

2.3%

2.3%

2.7%

2.7%

3.1%

3.5%

3.9%

6.6%

14.8%

51.8%

Vendndodhje e mirë / Akses i mirë për në
vendin e punës

Diversitet në vendin e punës (të punuarit me
njerëz të moshave / me përvoja / besime,…

Prestigji / Emri i punëdhënësit (brand i njohur
dhe i vlerësuar në treg)

Mjedis ndërkombëtar pune

Komunikimi i mirë me eprorët

Orar pune dhe vend pune fleksibël

Përfitime joshëse / përfitime extra

Atmosferë dhe marrëdhënie të mira pune me
të tjerët

Ndikim pozitiv shoqëror (i  dobishëm /
kuptimplotë nga pikëpamja sociale)

Stabiliteti i marrëdhënies së punësimit

Mjedis i qetë pune (pa tension dhe stres)

Mundësia për të bashkëpunuar me
specialistë të klasit të lartë

Paga joshëse

Projekte interesante dhe zhvilluese

Balanca jetë-punë

Mundësi të mëdha për përparim

Mundësia për t’u  zhvilluar dhe për të fituar 
aftësi të reja

E për të shuar këtë “etje” për afirmim, 
këta të rinj vlerësojnë si një mundësi 
të mirë punësimin jashtë vendit. 
Pavarësisht, se si është ndërtuar ky 
perceptim në lidhje me diferencën e 
të punuarit jashtë vendit, rezultatet e 
nxjerrin në pah se modeli i qeverisjes 
së organizatave dhe qasja ndaj 
zhvillimit në vendin e punës është 
faktor i rëndësishëm në angazhimin e 
këtyre të rinjve në vendin tonë. 

Të rinjtë kanë një vlerësim të ulët të 
situatës ekonomike në vend pasi 76 
% e tyre e konsiderojnë atë në nivel 
të dobët. Megjithatë, kjo nuk është 
arsyeja kryesore e gatishmërisë së tyre 
për punësim jashtë vendit. Rezultatet 
e pyetësorit e ridëshmojnë kërkesën 
e tyre për zhvillim profesional si më 
cilësor pasi 98 % e tyre mendojnë 
të vazhdojë edukimin edhe 2-3 vite 
pas diplomimit dhe ndër ta 87 % 
kanë dëshirën për të punuar jashtë. 
Nga kjo mund të  thuhet se punësimi 
jashtë vendit duket t’ju shërbejë si 
një mënyrë e financimit të edukimit 
të mëtejshëm. Kërkesa për të ndjekur 
këto studime jashtë vendit duket e 
justifikuar nga perceptimi i përgatitjes 
për punë që marrin nga sistemi 
arsimor.

Tabela 26 - Cilat janë aspektet më të rëndësishme për ju kur zgjidhni një punë?

Tabela 27 - Pyejtja “Planifikoni 
të vazhdoni  shkollimin tuaj të 
mëtejshëm akademik gjatë  2-3 
viteve që pasojnë diplomimin 
tuaj? “ përkundrejt pyejtjes “Jeni 
i/e gatshëm/me të lëvizni në një 
shtet tjetër për shkak të punës?”

0% 0% 0% 0% 0%
2%1%

3%

7%

15%

40%

32%

Absolutisht jo Jo Më tepër jo Më tepër  po Po Absolutisht po

Jo Po
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Tabela 26 - Çfarë detyrash ju motivojnë në punë (detyra në të cilat ju jeni 
më të prirur për t’u përfshirë dhe për të performuar)? -Femrat

Çfarë detyrash ju motivojnë në punë (detyra në të cilat ju jeni më të 
prirur për t’u përfshirë dhe për të performuar)? - Meshkujt

Motivimi në punë

Nëse analizojmë arsyet që motivojnë të rinjtë dhe të rejat në Shqipëri, 
për femrat listohet mundësia që ofron puna për të mësuar gjëra të 
reja, fitimi i përvojës, si dhe si mundësia për të punuar në një ambient 
ndërkombëtar. Ndërkohë ato nuk shohin si motivuese mundësinë për të 
mësuar gjuhë të huaj, mbështetjen e kolegëve si dhe një punë që ofron 
risk të ulët. 

Duket se kjo tendencë është e njëjtë dhe për meshkuj. Megjithatë, ata 
do t’i motivonte një punë e cila do të ishte e rëndësishme për interesat 
dhe objektivat e kompanisë, duke i bërë ata të ndihen të rëndësishëm si 
dhe duke i dhënë kështu, edhe një kuptim punës së tyre të përditshme. 
Nga ana tjetër kjo nuk rezulton të jetë një ndër tre aspektet më kryesore 
motivuese për femrat. 

1.0%

7.4%

7.9%

8.9%

10.3%

10.8%

11.8%

12.8%

12.8%

14.3%

21.7%

24.6%

25.6%

31.0%

39.9%

41.4%

45.8%

46.8%

47.3%

75.4%

Pa shumë rrezik

Mundësojnë vlerësimin nga kolegët e shokët

Mundësojnë përdorimin e gjuhëve të huaja

Të dobishme për të tjerët

Rezultati i të cilës varet kryesisht e drejtpërdrejtë nga
unë

Të njohura dhe të zotëruara mirë nga unë

Rezultati i të cilës varet kryesisht nga puna e të tërë
skuadrës apo grupit

Mundësojnë vlerësimin nga eprorët

Tejkalojnë interesat e mia aktuale

Mundësojnë përdorimin e teknologjisë moderne

Krijojnë një mundësi për të njohur njerëz të rinj

Sigurojnë siguri dhe stabilitet  të marrëdhënies së
punësimit

Bazohen në kompetencat që zotëroj

Detyra që përbëjne një sfidë të madhe për t’u 
përballur

Të rëndësishme për interesat dhe objektivat e
kompanisë

Të rëndësishme për përfitime profesionale
(promovim, rritje page e bonuse)

Përputhen me interesat e mia profesionale

Mundësojnë të punuarit në një mjedis ndërkombëtar

Zhvillojnë dhe zgjerojnë njohuritë e mia të
ekspertetizës

Ofrojnë një mundësi për të mësuar diçka të re dhe
për të përfituar përvoja të reja

3.7%

9.3%

9.3%

14.8%

14.8%

16.7%

18.5%

18.5%

20.4%

22.2%

22.2%

24.1%

24.1%

25.9%

29.6%

29.6%

29.6%

40.7%

44.4%

63.0%

Pa shumë rrezik

Të njohura dhe të zotëruara mirë nga unë

Mundësojnë përdorimin e gjuhëve të huaja

Mundësojnë vlerësimin nga eprorët

Mundësojnë vlerësimin nga kolegët e
shokët

Rezultati i të cilës varet kryesisht e
drejtpërdrejtë nga unë

Tejkalojnë interesat e mia aktuale

Të dobishme për të tjerët

Rezultati i të cilës varet kryesisht nga puna
e të tërë skuadrës apo grupit

Bazohen në kompetencat që zotëroj

Sigurojnë siguri dhe stabilitet  të
marrëdhënies së punësimit

Mundësojnë përdorimin e teknologjisë
moderne

Mundësojnë të punuarit në një mjedis
ndërkombëtar

Përputhen me interesat e mia profesionale

Të rëndësishme për përfitime profesionale
(promovim, rritje page e bonuse)

Krijojnë një mundësi për të njohur njerëz të
rinj

Detyra që përbëjne një sfidë të madhe për 
t’u përballur

Zhvillojnë dhe zgjerojnë njohuritë e mia të
ekspertetizës

Të rëndësishme për interesat dhe objektivat
e kompanisë

Ofrojnë një mundësi për të mësuar diçka të
re dhe për të përfituar përvoja të reja
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Nga një këndvështrim tjetër – se cilat do të ishin arsyet kryesore për 
të ndryshuar një punëdhënës, apo e thënë ndryshe, cilat do të ishin 
aspektet kryesore demotivuese në punë, rezulton se si arsye kryesore 
shumica e të rinjve shqiptarë konsiderojnë mosvlerësimin. Në fakt, 
ndjesia e të qënit të rëndësishëm dhe e kontributit individual në 
komunitet nëpërmjet punës që kryejnë, së bashku me nevojën e lartë 
për vlerësimin e punës në kohën e duhur dhe sa më shpesh, janë 

aspekte karakterizuese të të rinjve të “Gjeneratës Y”, të cilat duhet të 
merren në konsideratë nga punëdhënësit në kohët e sotme. 

Në këtë aspekt, sjellë në realitetin shqiptar, vlen të theksohet se të rinjtë 
tanë shfaqin të njëjtat karakteristika, por mosvlerësimi i punës së tyre 
renditet si arsyeja kryesore dhe në nivelin më të lartë në të gjithë rajonin 
e Europës Qendrore për të kërkuar një punëdhënës tjetër.   

27.6%

15.2% 13.6%

22.2%

13.2%

7.4%

7.8%

14.0%

13.6%

5.1%

14.4%

16.7%

9.3%

5.4%

9.7%

10.1%

16.0%

11.3%

4.7%

4.7%

4.7%

1.9%

3.1%

4.3%

1.6%

2.7% 1.9%

6.6%

6.6%

9.3%

3.1%

4.3%

4.7%

0.00

0.4%

2.7%

Arsyeja e parë Arsyeja e dytë Arsyeja e tretë

Vlerësim i pamjaftueshëm i punës sime
Mundësi të pamjaftueshme për zhvillim profesional
Atmosferë e mjerë / Marrëdhënie të këqija në punë
Pagë e ulët / Ofertë financiare më të mirë nga një  punëdhënës tjetër
Punë stresuese
Mundësi tepër të pakta për zhvillim karriere
Rutina / Puna e mërzitshme
Kohë e kufizuar për jetën private për shkak të volumit të punës
Atmosferë rivaliteti
Asnjë ndjesi sigurie dhe stabiliteti të marrëdhënies së punësimit
Komunikim i dobët me eprorët
Vendndodhje jo e mirë / Akses jo i mirë për në vendin e punës

Tabela 27 - Cilat janë ose mund të jenë arsyet kryesore për ju, për të 
ndryshuar një punëdhënës?
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3.9%
15.8%

9.4%

35.5%

13.3%

22.2%

7.4% 9.3%

18.5%

31.5%

11.1%

22.2%

Tavolina pune në hapësirë
të hapur, jo të dedikuara për

secilin person

 Tavolina pune në hapësirë
të hapur të dedikuara për

secilin person

Tavolina pune në hapësirë
të hapur të dedikuara për

secilin person dhe të ndara
me ndarëse (pjesërisht të

ndara)

Zyra të veçanta për disa 
persona (2 – 6 persona)

Zyrë private (për 1 person) Nuk ka rëndësi

Femra Meshkuj

Organizimi i punës

Vrojtimi nuk la jashtë fokusit të tij edhe mendimin e të rinjve mbi disa 
aspekte bazë të organizimit dhe të kushteve të punës. Në pjesën më 
të madhe të tyre të rinjtë shqiptarë (35.5% e femrave dhe 31.5% e 
meshkujve) preferojnë të punojnë në zyra të dizenjuara për 2 deri në 
6 persona. Nga ana tjetër për 22.2 % të femrave dhe të meshkujve, 
mënyra e organizimit të hapësirës së vendit të punës nuk ka fare 
rëndësi, ndërkohë që ka nga ata që do të preferonin një zyrë private 
vetëm për një person, e kjo tendencë në këtë grup shfaqet më e lartë 
tek femrat (13.3% e femrave dhe 11.1% e meshkujve). 

Interesante shfaqet tendenca më e lartë e meshkuve (18.5%) se sa 
femrat (9.4%) të cilët preferojnë të punojnë në hapësira me tavolina 
pune të dedikuara për çdo person dhe me ndarje të cilat krijojnë 
hapësira personale. Nisur dhe nga sa më lart, duket se këtë grup të 
rinjsh që nuk preferojnë ambiente të mbyllura zyrash, tendenca për 
femrat është më shumë drejt hapësirave të hapura me tavolina pune 
të dedikuara për çdo person por jo me ndarje për krijimin e hapësirave 
personale (15.8% femrat dhe 9.3% meshkujt). 

Për sa i përket kohës formale të punës, nuk rezulton 
një tendencë e theksuar për një mënyrë apo një tjetër 
të organizimit. Megjithatë është interesant fakti që 
36.9 % e femrave, përkundrejt 14.8% të meshkujve, 
do të dëshironin të punonin në një zyrë me orar fiks 
pune. Meshkujt duket se kanë një tendencë më të lartë 
për orare fleksibël pune në zyrë (27.8% e meshkujve 
dhe 16.3% e femrave) ashtu si dhe për të punuar 
në lokacione të ndryshme, përsëri me orare fleksibël 
(29.6% e meshkujve dhe 17.2% e femrave). Nuk 
duhet nënvlerësuar fakti se për një pjesë të mirë të të 
rinjve (20.4% meshkujt dhe 18.2% femrat) mënyra e 
organizmit të punës si nga pikëpamja e vendit ashtu 
edhe kohës nuk është e rëndësishme.

Tabela 28 - Çfarë lloji organizimi të ambjentit  të 
zyrës do të preferonit? 

Tabela 29 - Çfarë lloji organizimi të punësimit do 
të preferonit?36.9%

16.3%

11.3%

17.2% 18.2%

14.8%

27.8%

7.4%

29.6%

20.4%

Të punoja në një zyrë me
orar fiks pune

Të punoja në nje zyrë me
orar fleksibël pune

Të punoja nga vende të
ndryshme (p.sh. në zyrë

apo në shtëpi) me orar fiks
pune

Të punoja nga vende të
ndryshme (p.sh. në zyrë
apo në shtëpi) me orar

fleksibël pune

Nuk ka rëndësi

Femra Meshkuj
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Sipërmarrja: një paragjykim mashkullor 

Pjesëmarrësit në vrojtim e shohin vetë-punësimin si një formë shumë 
të dobishme përvoje. Vërehet një lidhje e ngushtë e përgjigjeve, të cilat 
theksojnë dobinë e vetë-punësimit me karakteristikat e sipërmarrjes. 
Kjo lidhje shfaqet më e fortë tek meshkujt, të cilët janë më konsistentë 
me 46% që e konsiderojnë vetë-punësimin “të dobishëm” dhe 37% 
“shumë të dobishëm”.

Sipërmarrja dhe iniciativa shihen si kompetenca të rëndësishme si në 
nivelin lokal ashtu edhe atë rajonal dhe kjo është në përputhje edhe me 
rezultatet e vrojtimit të vitit 2013. 

Megjithatë, nga një krahasim midis vendeve të rajonit të Europës 

Qëndrore, të rinjtë shqiptarë shfaqen në nivelin më të ulët të ambicieve 
sipërmarrëse. Vetëm 7.4% e pjesëmarrësve në vrojtim kanë të tilla 
ambicie. Ky hendek kaq i madh mes aftësive sipërmarrëse dhe 
shfrytëzimit të këtyre aftësive tregon për një potencial të lartë të të 
rinjve që të zgjedhin sipërmarrjen si zgjidhje për çështjen e punësimit. 
Megjithatë, përqindja e ulët e sipërmarrësve, përveç të tjerave tregon 
për perceptimin e një klime të papërshtatshme për sipërmarrje. 

Në anën tjetër, pjesa me e madhe e të rinjve (67%) kërkon punësimin 
në kompani ndërkombëtare ku duket se pritet që të realizohen kërkesat 
e tyre për përsosje të njohurive profesionale, të cilat nuk i shohin të 
adresuara në kompani lokale si të mëdha ashtu edhe të vogla.

Tabela 29 - Në çfarë lloji kompanie do donit të punonit ? 

Kompani e madhe 
ndërkombëtare  , 56.4%

Kompani e huaj e mesme 
ose e vogël, 10.5%

Kompani e madhe 
kombëtare, 9.7%

Nuk kam asnjë preferencë, 
9.7%

Biznes i juaj personal, 
7.4%

Kompani kombëtare e 
mesme apo e vogël, 3.5%

Të tjera, 1.9%

Start-up / Biznes i ri i sapo 
krijuar, 0.8%
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Tabela 30 - Si do ta vleresonit nivelin e kompetencave tuaja (sipërmarrja, 
iniciativa)

9,4%

8,2%

10,6%
10,6%

7,4%

Lithuania

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Slovenia
Croatia

Albania

15,9%

15,6%

12,5%

Studentet me ambicje 
sipermarrje

39.02%

52.38%

64.91%

73.44% 73.44%
76.15% 77.93%

80.54%

87.72%

34.96%

38.10%

25.15%

25.00%
20.31% 15.43%

16.84%
15.56%

12.28%

26.02%

9.52% 9.94%
6.25% 8.42%

5.23% 3.89%

I lartë Mesatar I ulët
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Lidershipi 

Leadership–i perceptohet kryesisht si i lidhur me të menduarit strategjik, 
vizionin, përqasjen demokratike dhe etikë të fortë biznesi. Këto atribute, 
përfaqësojnë brezin e ri, i cili është i informuar mbi praktikat më të mira 
të lidership-it në biznes dhe është i ndërgjegjshëm mbi çfarë i pret në 
treg. Ata jo vetëm e shikojnë lidership-in si një aspekt bashkëkohor, por 
i shikojnë atributet e lidership-it si elementë më të rëndësishëm se vetë 
rezultatet financiare.  

Vlen të theksohet se pjesëmarrësit në vrojtim e konsiderojnë zhvillimin 
e punonjësve dhe krijimin e një ambienti pune inspirues si prioritete të 
liderëve të ardhshëm. 

Kur përcaktojnë prioritetet për liderët e biznes-it, fokusi i të rinjve 
shqiptarë vendoset qartë në planifikimin për qëndrueshmëri afatgjatë: 
58% e femrave dhe 52% e meshkujve e kanë renditur këtë si prioritetin 
numër 1 të liderëve. Rritja dhe zhvillimi profesional i punonjësve 
konsiderohet gjithashtu një domosdoshmëri, çfarë sinjalizon kompanitë 
shqiptare për tu fokusuar më shumë në punonjësit e tyre të rinj. 
Prioritetet me më pak rëndësi renditen arritja e qëllimeve afatshkurtra 
financiare dhe të ardhurat personale të liderëve. 

Femrat dhe meshkujt shfaqin sjellje të ngjashme ndaj lidership-it, me 
përjashtim të një elementi të dallueshëm për sa i përket efiçencës dhe 
produktivitetit. Rreth 40% e femrave përkundrejt 30% të meshkujve, 
e shikojnë efiçencën dhe produktivitetin si prioritetet kyçe të biznesit, 
çfarë i bën femrat më të fokusuara në praktikat e orientuara drejt 
rezultatave dhe cilësisë. 

1.0%

6.9%

9.9%

10.8%

11.3%

11.8%

14.3%

17.7%

18.2%

26.6%

27.6%

31.0%

36.9%

35.0%

36.5%

36.5%

43.3%

45.8%

74.9%

0.0%

0.0%

11.1%

7.4%

22.2%

20.4%

13.0%

9.3%

16.7%

31.5%

33.3%

37.0%

27.8%

37.0%

35.2%

38.9%

44.4%

40.7%

70.4%

Një qasje autokratike (të gjitha
vendimet merren nga ai/ajo vetë)

I/E dukshëm/me (i/e pranishëm/e)
brenda dhe jashtë organizatës së…

Orientim drejt rezultateve financiare

Zotëron rrjet të mirë njohjesh

Aftësi të përparuara teknike

Pasionant/e / Entuziast/e

Zotësi ndërpersonale

Prezantues/Folës i/e mirë

Sigurohet që biznesi i tij/saj të ketë
ndikim pozitiv në shoqërinë e gjerë

Karizmatik/e

Mbështet dhe përkrah idetë e  reja /
produktet dhe shërbimet e reja

I/E vendosur

Ka largpamësi mbi tregun

Etikë të fortë biznesi

Frymëzues/e

Orientim drejt zhvillimit të
punonjësve

Një qasje demokratike
(vendimmarrje e përbashkët)

Vizionar/e

Të menduarit në mënyrë strategjike

Male Female

Tabela 31 - si do 
ta përkufizonit një 

“udhëheqës/leader të 
vërtetë’? 

Cilat duhet të jenë 
prioritetet kryesore 

të  leaderave të 
bizneseve?

39.4%

43.3%

46.8%

57.6%

44.4%

37.0%

50.0%

51.9%

Të japin një ndikim pozitiv tek klientët /
konsumatorët

Investimi në rritjen dhe çuarjen përpara të
iniciativave të biznesit

Rritja dhe zhvillimi  profesional i
punonjësve

Sigurimi i të ardhmes afatgjatë të
organizatës

Meshkuj Femra

39.4%

43.3%

46.8%

57.6%

44.4%

37.0%

50.0%

51.9%

Të japin një ndikim pozitiv tek klientët /
konsumatorët

Investimi në rritjen dhe çuarjen përpara të
iniciativave të biznesit

Rritja dhe zhvillimi  profesional i
punonjësve

Sigurimi i të ardhmes afatgjatë të
organizatës

Meshkuj Femra

39.4%

43.3%

46.8%

57.6%

44.4%

37.0%

50.0%

51.9%

Të japin një ndikim pozitiv tek klientët /
konsumatorët

Investimi në rritjen dhe çuarjen përpara të
iniciativave të biznesit

Rritja dhe zhvillimi  profesional i
punonjësve

Sigurimi i të ardhmes afatgjatë të
organizatës

Meshkuj Femra
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Mosha dhe gjinia e preferuar e liderit 

Për sa i përket moshës së liderit, afërsisht 40% e të 
rinjve nuk e konsiderojnë të rëndësishme atë. Për ata që 
i janë përgjigjur kësaj pyetje duket se e njëjta përqindje 
konsideron si moshën më të përshtatshme për të qenë 
lider 36 deri në 50 vjeç.  Kjo përkon dhe me rezultatet e 
nxjerra më sipër që personat me më shumë eksperiencë 
duket se parapëlqehen më shumë për këtë pozicion.

Tabela 31 - si do ta përkufizonit një “udhëheqës/leader të vërtetë’? 

Tabela 33 - Nëse do të kishit mundësi të zgjidhnit, në 
cilën moshë do të preferonit të ishte eprori juaj

Tabela 34 – Femrat - Do të 
preferoja që shefi im të ishte:

Tabela 34 – Meshkujt - Do të 
preferoja që shefi im të ishte:

1.4%

7.2%

9.4%

10.1%

15.1%

15.8%

17.3%

15.8%

17.3%

21.6%

26.6%

33.8%

34.5%

34.5%

34.5%

33.1%

47.5%

45.3%

72.7%

0.0%

5.3%

10.5%

11.8%

13.2%

14.5%

7.9%

15.8%

19.7%

35.5%

26.3%

31.6%

32.9%

31.6%

40.8%

42.1%

38.2%

46.1%

75.0%

0.0%

0.0%

11.9%

7.1%

9.5%

4.8%

14.3%

16.7%

16.7%

33.3%

40.5%

28.6%

40.5%

45.2%

33.3%

40.5%

40.5%

40.5%

76.2%

Një qasje autokratike (të gjitha vendimet merren nga
ai/ajo vetë)

I/E dukshëm/me (i/e pranishëm/e)  brenda dhe jashtë
organizatës së tij/saj

Orientim drejt rezultateve financiare

Zotëron rrjet të mirë njohjesh

Aftësi të përparuara teknike

Pasionant/e / Entuziast/e

Zotësi ndërpersonale

Prezantues/Folës i/e mirë

Sigurohet që biznesi i tij/saj të ketë ndikim pozitiv në
shoqërinë e gjerë

Karizmatik/e

Mbështet dhe përkrah idetë e  reja / produktet dhe
shërbimet e reja

I/E vendosur

Ka largpamësi mbi tregun

Etikë të fortë biznesi

Frymëzues/e

Orientim drejt zhvillimit të punonjësve

Një qasje demokratike (vendimmarrje e përbashkët)

Vizionar/e

Të menduarit në mënyrë strategjike

25-30 vjeçarë 23-24 vjeçarë 18-22 vjeçarë

10.5%

42.0%

3.9%

43.6%

26-35 36-50 Mbi 50 Jo e rëndësishme

26-35 36-50 Mbi 50 Jo e rëndësishme

Për 80% të femrave nuk është e rëndësishme gjinia e 
liderit. Ndërkohë ato paraqesin një preferencë për liderët 
meshkuj. I njëjti trend paraqitet dhe më meshkujt. Për 70 
% të tyre gjinia nuk përbën rëndësi, por gjithashtu ka një 
tendencë të preferencës për lider mashkull.

Burrë, 18.2%

Grua, 3.0%

Ose burrë ose 
grua, nuk kam 

ndonjë 
preferencë, 

78.8%

Burrë, 16.7%

Grua, 13.0%

Ose burrë ose 
grua, nuk kam 

ndonjë 
preferencë, 

70.4%
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Vetëvlerësimi për potencialin e lidership-it 

Disa nga pyetjet e vrojtimit kërkonin një nivel të konsiderueshëm 
vetëvlerësimi dhe sinqeriteti. Një nga këto pyetje ishte: “A do të 
ju konsideronin shokët/kolegët tuaj si një lider?”. Nga përgjigjet e 
kësaj pyetje rezulton se të rinjtë shqiptarë kanë nivelin më të lartë të 
konfidencës në rajon përsa i përket vetëvlerësimit si lider. 

Duket se personat me më shumë përvojë ndjejnë se kanë më shumë 
aftësi lidership-i.  Kjo mund të vijë edhe si pasojë e faktit se përvoja e 
fituar deri më tani, rrit edhe më shumë vetëbesimin në aftësi lidership-i 
tek kjo grupmoshë në krahasim me të rinjtë në moshë më të re dhe 
ende pa një përvojë pune. 

Planet e Karrierës: një përqasje realiste

Të rinjtë shqiptarë shfaqen realistë në përcaktimin e planeve të tyre 
të karrierës, që në fazat e para të saj. 59% e femrave dhe 57% e 
meshkujve aspirojnë të kenë një karrierë horizontale duke u bërë 
ekspertë profesionalë në fusha specifike, ndërsa 17% e femrave dhe 
15% e meshkujve aspirojnë një karrierë manaxheriale duke preferuar 

më shumë të jenë në nivele të mesme ose të larta se sa në nivele të ulta 
drejtimi.

Pjesëmarrësit më të rinj në vrojtim (18-22 vjeç) janë më ambiciozë: 
22 % e tyre dëshirojnë të bëhen manaxherë, më shumë se grupet e 
moshave më të mëdha të “Gjeneratës Y”. 

16.7

14.8

7.4

11.1

59.1

57.4

16.7

16.7

Femra

Meshkuj

Unë do doja që të kisha funksione kyçe
drejtuese në biznes

Unë do të doja që të arrija nivelin e mesëm /
të lartë manaxherial

Më parë dua të jem një ekspert në fushën
time, jo domosdoshmërisht në një pozicion
manaxherial
Me tepër se avancimi në karrierë, une jam
i/e interesuar për zhvillimin tim horizontal
dhe përfitimin e përvojave të larmishme

43%

30%

25%

38%

49%

46%

8%

13%

25%

Pak Eksperiencë

Eksperiencë Mesatare

Ekperiencë të konsiderueshme

Jo Më tepër jo Më tepër po Yes Absolutisht po

Tabela 36 - A do të 
ju përshkruanin juve 
miqtë / kolegët  tuaj 
si një udhëheqës 
(leader)?

Tabela 37 - Planet 
tuaja për karrierë 
 

Po
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Diversiteti: pranim i mirë 

Brezi i ri në Shqipëri është shumë 
i hapur ndaj diversitetit pasi 92% 
e femrave dhe 98% e meshkujve 
preferojnë një ambient pune i cili 
përkrah diversitetin në moshë, gjini 
dhe kombësi. Një pranueshmëri e tillë 
shprehet qartë ndaj grupmoshave më 
të mëdha, duke treguar se boshllëqet 
e dallimet midis brezave nuk shihen 
si problem. Përkundrazi, kolegët më 
të moshuar shihen nga të rinjtë, si 
kontribues të vlefshëm në zhvillimin 
profesional të tyre. 

Puna me të njëjtën gjini, si dhe 
gjetja e një gjuhe të përbashkët me 
kolegët nuk konsiderohen si pengesë 
në punë. Megjithatë, meshkujt 
mendojnë se kolegët e vjetër do t’i 
kuptonin më pak nevojat e tyre në 
punë.  

Meshkujt, një koleg pune me një 
diferencë 20 vjeçare e konsiderojnë 
si një koleg që i përket një gjenerate 
tjetër. Ndërkohe fermat janë më 
mendjehapura në këtë drejtim. 1 në 
3 prej tyre mendon se një koleg është 
i një gjeneratë tjetër kur ai është 
minimalisht 30 vjet më i moshuar.

Tabela 38 - Diversiteti 
Gjinor 

Tabela 39 - Cilët 
punonjës do të  konsi-
deronit  punonjës të 
një brezi tjetër më të 
vjetër?

15%

9%

51%

76%

33%

15%

Femra

Meshkuj

Minimumi 10 vjet më i madh

Minimumi 20 vjet më i madh

Minimumi 30 vjet më i madh

3.4%

14.3%

14.8%

87.2%

91.1%

91.6%

11.1%

16.7%

37.0%

90.7%

96.3%

98.1%

Do të preferoja të punoja vetëm me
kolegë të së njëjtës gjini

Druaj se do ta kem të vështirë të gjej
gjuhën e përbashkët me kolegët më të

vjetër/ Është e  vështirë të gjesh gjuhën e
përbashkët me punonjesit e vjetër

Eprorët dhe kolegët më të vjetër nuk i
kuptojnë nevojat e punonjësve të rinj

Do të preferoja të punoja me njerëz të
kombësive të ndryshme

Punonjësit e vjetër me një karrierë të gjatë
janë burim njohurish të vlefshme për

njerëzit të cilët sapo fillojnë të punojnë

Do të preferoja të punoja në një
organizatë me një fuqi punëtore të

larmishme (në aspektin e moshës, gjinisë,
kombësisë, etj)

Meshkuj Femra
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Lidership-i e bën një biznes të jetë i suksesshëm 
ose të dështojë. Pa një lidership, organizatat lëvizin 
shumë ngadalë ose mund të kalojnë në stanjacion. 
Ky studim kërkon të hulumtojë karakteristikat 
e liderave të së ardhmes, duke u bazuar në një 
analizë mbi perceptimet, vlerat, aspiratat, aspektet 
motivuese dhe demotivuese në punë të 259 të rinjve 
të grupmoshës 18-30 vjeç.  

Lideri preferohet të ketë një stil demokratik dhe të 
jetë i orientuar në vendime që do t’i sjellin përfitime 
afatgjata kompanisë, të cilat rrjedhimisht do të 
ndihmonin në një zhvillim profesional më cilesor. Stili 
autokratik është më pak i preferuar. Përgjithësisht, 
mosha dhe gjinia nuk janë element determinant në 
përcaktimin e një lideri. Megjithatë, sipas perceptimit 
të të rinjtve shqiptarë mbi një lider, ekziston edhe 
një preferencë që ai të jetë mashkull i moshës 36-50 
vjeç. Puna në një mjedis heterogjen në terma të 
gjinisë, kombësisë etj., shihet si një avantazh nga të 
rinjtë tanë. 

Vlerat kryesore për këtë brez të ri janë familja e 
lumtur dhe shëndeti i mirë. Puna kryesisht shihet 
si një mundësi zhvillimi dhe rritje profesionale se 
sa si një detyrim i pakëndshëm. Duket se të rinjtë 
në mënyrë universale e vlerësojnë veten më shumë 
në aftësinë për të punuar në grup, për të mësuar 
gjëra të reja si dhe aftësi komunikuese, aftësi 
të cilat janë kyçe për individët të orientuar drejt 
rezultateve. Arritja e këtyre qëllimeve përmbledh atë 
çfarë ky brez duket të synojë në tërësi, “afirmimin 
në shoqëri” si në aspektin social ashtu edhe në atë 
profesional. Një punë që mundëson këtë afirmim 
do të ishte shumë motivuese si për shembull kryerja 

e një pune e cila është e rendësishme për interesat 
dhe objektivat afatgjatë të kompanise duke i dhënë 
kështu kuptim edhe punës së përditshme. 

Në të kundërt, ajo që i demotivon më shumë të 
rinjtë shqiptarë dhe i shtyn drejt kërkimit të një 
punëdhënësi tjetër rezultoi të jetë mosvlerësimi i 
punës së tyre. Kjo thekson sërsisht nevojën e tyre për 
afirmim jo vetëm si individë, por edhe si kontribues 
në diçka që shkon përtej individit.  

Ka një perceptim pesimist të situatës ekonomike 
në vend dhe të tregut të punës. Koha e nevojshme 
për të gjetur një punë mendohet të jetë nga 3 deri 
në 6 muaj. Femrat janë të gatshme të paguhen në 
punën e tyre më pak se sa meshkujt, të cilët kanë 
një vlerësim më të lartë të vetes për sa i përket 
shpërblimit monetar.

Të rinjtë shqiptarë janë të gatshëm të lëvizin nga 
vendbanimi i tyre për punë. Ndërkohë që perceptimi 
i situatës ekonomike nuk mbetet i vetmi faktor 
nxitës. Nga analiza rezulton se përsosja e aftësive për 
punë dhe thellimi në studim akademik perceptohet 
të jetë në nivele më të kënaqshme jashtë vendit. 
Kështu, punësimi jashtë mund të shihet edhe si një 
mundësi për të financuar studimet pasuniversitare 
apo profesionale. 

Shqipëria dhe Kosova renditen të parat për sa 
i përket perceptimit të të rinjve në aftësitë për 
të ndërmarrë një biznes dhe për të qenë me 
iniciativë në këtë drejtim. Megjithatë, rezultoi se 
ka edhe një hendek midis vetë-vlerësimit të lartë 
të aftësive për sipërmarrje dhe gatishmërisë për 
të të ndërmarrë iniciativa sipërmarrëse. Ky hendek 
mund të jetë rrjedhojë e perceptimit të një klime 
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të papërshtatshme për sipërmarrje, çfarë mund të 
ilustrohet edhe me gjendjen e dobët ekonomike të 
cilët të rinjtë mendojnë se vendi ndodhet aktualisht. 

Perceptimet e këtij brezi të parashtruara nga 
rezultatet e këtij vrojtimi, shfaqin qartë nevojën për 
aksion dhe strategji të mirëkoordinuar. Në kushtet e 
hapjes së ekonomisë edhe tregu i punës po shkon 
drejt zbehjes se kufijve. Punëdhënësit tanë duhet të 
përgatiten për të përmbushur pritshmëritë e këtyre 
të rinjve shqiptarë të edukuar, të shkathët, me 
vetëbesim të lartë në aftësitë e tyre sipërmarrëse, por 
të pa shfrytëzuar në potencialin e tyre më të lartë. 
Dukshëm, qeverisja e organizatave dhe mënyra se 
si adresohen planet e zhvillimit të punonjësve të rinj 
dhe kapitalit njerëzor në tërësi, janë faktor kyç që 
duhet të adresohen nga punëdhënësit si në sektorin 
privat ashtu edhe në atë publik. Në te kundërt 
ata rrezikojnë të humbasin talentet, e rrjedhimisht 
aftësinë konkuruese ndaj rivalëve të tyre, të cilët 
mund t’i përgjigjen këtyre pritshmërive më shpejt 
dhe pozitivisht, në një treg pune tashmë të pa 
konturuar prej kufijve shtetërorë.

Në nivel akademik, ky brez është gjithmonë e më 
kërkues dhe tepër realist në kerkesat e veta. Kërkojnë 
përgatitje dhe zhvillim në aftësi të cilat i barazojnë 
me konkurentët e tregut pa kufij. Perceptimi i këtij 
brezi mbi përgatitjen e tyre akademike, thekson 
nevojën jetësore të bashkëpunimit të ngushtë 
ndërmjet universiteteve dhe punëdhënësve që 
institucionet tona akademike të jenë sa më shumë 
mbështetëse ndaj zhvillimit të ekonomisë dhe 
biznesit në vend. 
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