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Hyrje
“Çdo grua që kupton problemet e
mbarëvajtjes së një shtëpie është
shumë më afër kuptimit të problemeve
të mbarëvajtjes së një vendi.”- është
shprehur Margaret Thatcher, duke
theksuar mjeshtërisht në një fjali të
vetme aftësitë e papërsëritshme të
gruas, që nga ekuilibri i drejtë, aftësia për
përshtatje, detyrat e shumta, ndjeshmëria dhe shpirti i lidershipit.
Deloitte Albania e ndërmori këtë analizë
me qëllimin për të inkurajuar sa më
shumë biznese në Shqipëri. Nxjerrja
në dritë e këtij hulumtimi vjen pas
themelimit të SheXO Deloitte Club vitin
e shkuar, një klub që u kushtohet gjithë
grave të mrekullueshme shqiptare, të
cilat na frymëzojnë çdo ditë, në të gjitha
nivelet e jetës: sipërmarrje, politikë, jetën
kulturore ose shoqërore, arsim apo dhe
në familje. Qëllimi ynë kryesor është të
kultivojmë më tej një platformë ideale
ku ato të mund të ndajnë bashkarisht
ide, të ndërtojnë marrëdhënie të reja, të
përftojnë projekte të reja, si dhe t’i vënë
në jetë ato.

dhe unike, të cilat i intervistuam për këtë
hulumtim, nxorën në pah një mesazh
të rëndësishëm, të cilin ne gratë duhet
ta mbajmë fort mirë parasysh: vetëvlerësimi, qëndrueshmëria, pasioni dhe
ambicia mund të na prijnë drejt suksesit
në karrierë. Dhe mbi të gjitha, është
plotësisht e mundur të gjendet drejtpeshimi i duhur mes punës dhe familjes.
Përveç kësaj, përmes argumenteve me
bazë që mund t’i gjeni në këtë hulumtim,
do të arrini të kuptoni se diversiteti është
një mjet i shkëlqyeshëm për zgjerimin e
mundësive për sipërmarrjet, mundëson
një shfrytëzim më të mirë të kapitalit
njerëzor, duke i sjellë vlera të shtuara
sipërmarrjes, qeverisjes, shoqërisë, pra
krejt botës sonë.

Nuriona Sokoli Bërdica
Drejtoreshë,
Këshillimi dhe Auditi
Deloitte Albania

Gjatë punës për këtë hulumtim dhe
këtë projekt, ne, gratë profesioniste të
Deloitte Albania kemi rizbuluar tërësinë
e zotësive të çmuara, që gratë sjellin në
jetën e biznesit të kompanive, organizatave dhe institucioneve. Dëshmitë dhe
këshillat e këtyre grave të suksesshme
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Bota në shekullin e XXI është bota e diversitetit, ku burrat dhe gratë
ndajnë së bashku përgjegjësitë si në zyrë, ashtu edhe në jetën familjare.
Diversiteti u bën mirë jo vetëm kompanive, por mundëson edhe anë të
mira për shoqërinë dhe ekonominë si një e tërë. “Ngritja e femrave do
të thotë ngritje e ekonomisë sonë dhe ngritje e vendit tonë... Duhet të
sigurohemi që... dikush është në krah të tyre.”
Barack Obama
Çdo ditë takojmë gra të mrekullueshme. Raporti ynë,
siç mund të pritej, nxjerr në pah cilësi të tilla, si: fuqinë
frymëzuese, qëndrueshmërinë, bërjen e shumë gjërave
njëherësh, ndjeshmërinë, vlerat morale, shpirtin e
lidershipit, aftësitë komunikuese, vizionin, frymën e
skuadrës, këmbënguljen, fleksibilitetin dhe pasionin.
Këto cilësi i bëjnë gratë të pranishme, tani më shumë
se asnjëherë tjetër, si një pasuri e vlefshme e shoqërisë
sonë në jetën sipërmarrëse, universitete, si dhe në
institucione publike, në parlament, media, art dhe në
fusha të tjera.
Raporti ynë tregon se gratë kanë cilësi të veçanta, të
tilla si nivel të lartë profesionalizmi, dije gjithëpërfshirëse,
etikë të jashtëzakonshme, aftësi për detyra të
shumëfishta, si dhe ndjeshmëri.
Ndaj dhe fusha e sipërmarrjes, administrata publike dhe
çdo fushë tjetër duhet të inkurajojë e nxisë kontributin
e aftësive dhe pikave të forta dalluese të të dy gjinive,
në mënyrë që ato të zhvillohen dhe të përdoren për një
shoqëri sa më të shëndetshme dhe të aftë.
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Gratë në Sipërmarrje
Sipas një raporti të kryer nga Deloitte
Touché Tohmatsu në vitin 2010, gratë
janë të prirura të përparojnë më shpejt në
karrierën e tyre brenda ambientit qeverisës,
sesa në sektorin privat. Pothuajse 10% e
shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara
udhëhiqen nga gratë, krahasuar me 3% të
1,000 kompanive të para shumëkombëshe, të
cilat kanë në krye presidente ose drejtuese
femra. Gratë përfaqësojnë përafërsisht 20%
të numrit të përgjithshëm të parlamentarëve
në mbarë botën, krahasuar me 13, 5% të
grave që mbajnë një pozicion drejtues në 500
kompanitë e para më të mira amerikane.
Cilat janë realitetet e komunitetit sipërmarrës në
Shqipëri? Sfida apo progres?
Në Shqipëri nuk ka pengesa formale për të dy gjinitë në
marrjen e një arsimimi të ngjashëm dhe përparimit në
karrierë. Në fakt, është mjaft interesante që në shkallën
e arsimimit në Shqipëri pasqyrohet pothuajse një barazi
e përsosur mes meshkujve dhe femrave. Nga gjithë
njerëzit që kanë diplomë universitare, 50.2% janë femra
dhe 49.8 % janë meshkuj. 1
E megjithatë, arsimimi i barabartë nuk pasqyron të
njëjtën barazi në përparimin në karrierë si te meshkujt
dhe te femrat. Është një fakt që pranohet gjerësisht
se brenda botës së sipërmarrjes dhe në sferën e gjerë
publike numri i grave vjen e bie në mënyrë drastike sa
më shumë ngjit shkallët në hierarkinë e karrierës.
Kjo pabarazi është pasqyruar edhe në ambientin e
sipërmarrjes në Shqipëri.
Në shifra të sipërmarrjes, vetëm 27.8% e kompanive
1. INSTAT Femrat dhe Meshkujt në Shqipëri 2013
2. INSTAT Regjistri i Statistikave të Biznesit 2013
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që veprojnë në Shqipëri janë në pronësi të grave. Këto
kompani duket se janë relativisht të vogla, me fushë
veprimi kryesisht në biznesin konsumator, ku 29.1 %
kanë 1-4 punonjës dhe 16.3% kanë 5-9 punonjës.
Ndërkohë, kompani të mëdha vendase zotërohen
kryesisht nga burrat.

“Gratë po fitojnë fuqi që mund të sjellë një perspektivë të
ndryshme në vendimmarrje. Unë besoj vërtet se çelësi i suksesit
nuk qëndron te gjinia më shumë se sa të aftësitë. Ne në
Vodafone besojmë se barazia gjinore është çelësi për një sipërmarrje të suksesshme.”
Dietlof Mare, Drejtori Ekzekutiv Vodafone Albania

Duke qenë të ndryshëm për nga natyra, gratë dhe
burrat kanë qasje të ndryshme ndaj menaxhimit dhe
lidershipit. Shqipëria, sipas të gjitha standardeve, është
një ekonomi tregu shumë e re, ndaj dhe lidershipi në
sipërmarrje mbetet i pashfrytëzuar mirë dhe hera-herës
edhe keqkuptohet. Çfarë cilësish vënë në dukje burrat
dhe gratë?

Sipas raportit, pothuajse 66.4 % e të pyeturve i
perceptojnë gratë në pozicionet drejtuese si tepër
profesioniste, 40% besojnë se gratë kanë aftësi të
mira analitike, 40.5 % mendojnë se ndershmëria është
karakteristika kryesore e grave. Gjithsesi, gratë në krye
të sipërmarrjeve shqiptare janë të prirura të arrijnë
rezultate më pak të mira në fushën e vendimmarrjes
(13.6 %) vetëbesimit (23.6%) dhe aftësive të planifikimit
strategjik (20.2%). Vetëm një e treta e të pyeturve i
konsiderojnë gratë me aftësi të larta lidershipi.

Cilat nga cilësitë e mëposhtme, sipas mendimit tuaj, janë karakteristike për gratë që mbajnë
pozicione ekzekutive?

Vetëbesimi
Self-confidence
AftësiaStrategic
në planifikimin
strategjik
planning
skills
Sjellja
e risive
Innovation

23.6%
20.2%
21.4%
40.0%

Aftësi analytical
të mira analitike
Good
skills

36.1%

Mënyra
e angazhimit
Engaging
manner

“Harmonia, aftësitë analitike dhe
teknike, integriteti, ndershmëria,
përkushtimi dhe ndjeshmëria e lartë
janë pikat më të forta që gratë sjellin në
menaxhim, sipas përvojës sime.”
Arten Zikaj, Drejtori i Financës, Union Bank

33.0%

Negociatat
efektive
Effective
negotiations

31.6%

Aftësia
e lidershipit
Leadership
skill
Komoditeti
nëmaking
marrje vendimesh
Comfort with
decisions

Ndryshe nga burrat në pozicione ekzekutive, gratë janë
të pajisura me një sërë aftësish pozitive. Ato janë më
të qëndrueshme (31.3%) më të angazhuara (36.1%)
dhe shumë më tepër efektive në diskutime (negociime)
(33%). Nga ana tjetër, gratë perceptohet se kanë
mungesë vetëbesimi dhe janë ngurruese në marrjen e
rreziqeve përsipër.

31.3%

Qëndrueshmëria
Consistency

Dije
gjithëpërfshirëse
Broad
professional profesionale
knowledge

13.6%
26.1%
40.5%

Honesty
Ndershmëria
Easy
communication
Komunikimi
i lehtë
Professionalism
Profesionalizmi

28.2%
66.4%
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Të jesh grua e suksesshme do të thotë të kesh vetëvlerësimin, qëndrueshmërinë, pasionin dhe ambicien si
forca që i shtyn ato në pozicionet drejtuese.
“Asgjë nuk merret falas. Është një betejë e vazhdueshme që duhet
ta fitosh me punë, punë e përsëri punë. Pasioni për profesionin
është një shtysë e madhe që më udhëheq vazhdimisht. Kureshtja
dhe dëshira për të mësuar gjëra të reja ka qenë një motor lëvizës
i mirë për mua. Gjithashtu, kam pasur një qasje pozitive dhe
ambicioze njëherësh ndaj arritjeve dhe suksesit në jetë.”
Dr. Marta Muço, PMP, Drejtuese Programi, Zhvillim dhe Diplomaci
Ndërkombëtare, HCSD, General Dynamics Information Technology, USA

“Temat gjithëpërfshirëse të këtyre momenteve kyçe përfshijnë
aftësinë për të marrë nismën, rrezikun dhe vetëbesimin në
aftësitë e mia për t’i hyrë diçkaje të re dhe për të ecur përmes
sfidave që sjell ndryshimi.”
Anila Dehart, Drejtoreshë e Burimeve Njerëzore, Financë Korporatash &
Taksa, Deloitte LLP, UK

“Është shumë e rëndësishme për suksesin e një
drejtuesi të ketë aftësi komunikimi shumë të mira.
Një menaxher i mirë është ekspert klasik i komunikimit. Me shumë rëndësi është edhe ndërmjetësimi
me gjakftohtësi. Unë do të doja gjithashtu të theksoja
nevojën për të qenë krijues dhe të mos ngelet mbrapa
nga zhvillimet teknologjike”
Anila Meço, Drejtoreshë për Shqipërinë,
Save the Children

“Vizioni i qartë, zotërimi i modelit të biznesit,
optimizmi, strategjia në të menduar e të
vepruar, fleksibiliteti, aftësia për të menaxhuar
dhe vendosja e prioritetit të zgjidhjes së problemeve janë cilësitë më të rëndësishme për një
lider në sipërmarrje.”
Liljana Nanaj, Drejtore e Përgjithshme e PayLink

“Cilësitë e një sipërmarrësi të suksesshëm?
Dashuria për punën që bën, këmbëngulja,
vullneti i fortë, aftësitë menaxhuese dhe
bashkëkohësia.”
Arlinda Dudaj, Presidente e Shtëpisë Botuese
Dudaj
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“Drejtueset femra ka më pak gjasa të marrin pozicione ekstreme dhe kanë më shumë vullnet të
angazhohen në analiza me cilësi më të lartë. E fundit,
por jo më pak e rëndësishmja, diversiteti gjinor
mund të parandalojë korrupsionin dhe mashtrimet
korporative, sepse ka më shumë gjasa që gratë ta
sfidojnë menaxhimin me çështje “të paepura.”
Matilda Shehu, Drejtoreshë Ekzekutive në detyrë dhe Drejtoreshë e Financës në Plus Communication

“Gratë sjellin aftësi për të mobilizuar burimet
njerëzore dhe janë shumë të organizuara.”
Liljana Nanaj, Drejtoreshë e Përgjithshme, PayLink

“Femrat i karakterizon imagjinata dhe intuita,
vendosmëria dhe vullneti për t’i çuar punët deri në
fund. Ato janë të kujdesshme që në çdo angazhim të
mos harrojnë detajet dhe hollësitë, që shpesh marrin
shumë vlerë. Femrat pranojnë gabimet dhe nga ato
nxiten që të punojnë e të bëjnë më shumë përpjekje
për të ndryshuar”.
Teuta Vrushi, Drejtoreshë e Financës, Digitalb
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Pse është i rëndësishëm diversiteti,
simbioza gjinore në punë?
Sipas hulumtimit, 62.4 % e të pyeturve përzgjodhën
aftësitë drejtuese si cilësinë më të rëndësishme që
kërkohet nga burrat në pozicione drejtuese. Burrat
në poste ekzekutive perceptohen si liderë me
vetëbesim shumë të fortë (50.8%), komoditet në
marrjen e vendimeve (60.1%), si dhe të qenit efektiv
në bisedime (37.7%). Burrat në pozicione ekzekutive
gjatë hulumtimit kanë marrë më pak vlerësim për
ndershmërinë (4.2%), për aftësitë komunikuese (17.9%)
dhe për sjelljen e risive (12.9 %). Vetëvlerësimi dhe
aftësia për të marrë rrezikun përsipër përbëjnë kritere
kyç për drejtuesit e lartë.
Në përpjekje për të kuptuar perceptimin e fortë që vjen
si pasojë e këtij hulumtimi që i sheh burrat si liderë, le
të shohim elementët kyçë të përkufizimit thelbësor të
lidershipit. Ai përfshin: ndikimin shoqëror; maksimizimin
e përpjekjeve të të tjerëve; gjithë këto drejt arritjes së
qëllimit.3

Cilat nga cilësitë e mëposhtme, sipas mendimit tuaj, janë karakteristike për burrat që
mbajnë pozicione ekzekutive?

50.8%

Vetëbesimi
Self-confidence

35.0%

Aftësia nëStrategic
planifikimin
strategjik
planning
skills
Sjellja
e risive
Innovation

12.9%

Aftësi
mira analitike
Goodtëanalytical
skills

21.3%

Mënyra
e angazhimit
Engaging
manner

21.0%

Qëndrueshmëria
Consistency

20.1%
37.7%

Negociatat
efektive
Effective
negotiations

62.4%

Aftësia
e lidershipit
Leadership
skill

60.1%

Komoditeti
në marrje
vendimesh
Comfort with
making
decisions

Karakteristikat e burrave, si vetëbesimi, komoditeti në
Dije gjithëpërfshirëse
profesionale
Broad professional
knowledge
vendimmarrje dhe negociimi efektiv na çojnë drejt një
reagimi më të shpejtë dhe ndaj çështjeve dhe zgjidhjeve.
Honesty
Ndershmëria
Perceptimi i përgjithshëm është që burrat tentojnë të
jenë më efektivë në arritjen e qëllimeve.
Easy
communication
Komunikimi
i lehtë
Ndërkohë që gratë janë më të përqendruara në
qëndrueshmërinë, zbutjen e komunikimit, ndaj dhe prej
kësaj vjen dhe shmangia e konflikteve. Gjithashtu, gratë
duket se ndryshojnë prej burrave edhe për arsyen se
kanë aftësi të forta angazhimi dhe negociimi që shpesh
u mundësojne atyre gjetjen e zgjidhjeve më të mira.

Professionalism
Profesionalizmi

27.1%

4.2%
17.9%
30.0%

Pikat e forta të grave në menaxhim:
përkushtimi, ndershmëria, këmbëngulja,
bindja dhe humanizmi.”
Dr. Marta Muço, PMP, Drejtuese Programi,
Zhvillim dhe Diplomaci Ndërkombëtare, HCSD,
General Dynamics Information Technology, USA

3. forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/
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“Kam shijuar rritje në përgjegjësi dhe shpërblimin që
vjen prej saj si dhe një gamë të gjerë mundësish për
të përftuar aftësi të reja, përvoja dhe bashkëpunime.
Krahas kësaj, kam dy vajza që tani janë 9 dhe 3 vjeç
e gjysmë - gjë që kërkon shumë fleksibilitet dhe elasticitet për të drejtpeshuar karrierën me jetën time
familjare, por në asnjëfarë pike nuk më është dashur
të ulja ambicien time për karrierë.”
Anila Dehart, Drejtoreshë e Burimeve Njerëzore, Financë Korporatash & Taksa, Deloitte LLP, UK

“Vite të tëra përvoje të fituar, përdorim efektiv i kohës
dhe aftësi të mira delegimi ndihmojnë në përftimin e një
drejtpeshimi shumë të mirë punë-familje, dhe kjo është e
arritshme””
Osvelda Qafa, Drejtoreshë e Financës, Spitali Amerikan Tiranë.

“Asnjëherë nuk arrihet dot drejtpeshimi i përsosur
mes karrierës dhe jetës private. Le ta quajmë më
mirë kompromis të vazhdueshëm dhe negociim me
veten. Përpiqesh të bësh më të mirën e mundshme.
Ndonjëherë, ekuilibri anon nga njëra anë e
ndonjëherë në tjetrën, ndërkohë që drejtpeshon edhe
dëshirat me detyrimet e tua”.
Anila Meço, Drejtoreshë për Shqipërinë, Save the Children
14

Veprimi i drejtpeshimit – Përparimi në
karrierë dhe jeta personale
Është mjaft i njohur argumenti i sipërmarrësit legjendar
Warren Buffett, që një prej arsyeve të suksesit të tij
ishte se ai konkuronte vetëm me gjysmën e popullsisë.
Buffet e pranon bujarisht potencialin e grave në botën
e sipërmarrjes.
Hulumtumi i Deloitte i portretizon gratë si mjaft të
tërhequra nga investimi i vazhdueshëm te vetja e tyre
kur bëhet fjalë për dije dhe mprehtësi profesionale.
47% e të pyeturve u shprehën se gratë përftojnë
rezultate më të mira në zhvillimin e tyre personal dhe
në përftimin e aftësive të reja. Kjo pasqyrohet gjithashtu
edhe në përparimin profesional të tyre, kur 36% e tyre
thonë se gratë arrijnë një performancë më të mirë.
Këto përfundime tregojnë se gratë kanë cilësi të
lavdërueshme, të vlefshme që ato t’i përdorin në
pozicionet drejtuese. Por, në të vërtetë, gratë nuk
marrin rezultatet e merituara nga investimet e tyre
profesionale.
Hulumtimi pranon qartësisht se gratë kanë dhuntinë e
veçantë që bën dhe ndryshimin e njëmendët në vendin
e punës. Bëhet fjalë për të qënit më të suksesshme
se burrat në mbajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm
të jetës në punë. 62% e drejtuesve pranojnë se gratë
kanë rezultate më të mira se burrat në përftimin e një
drejtpeshimi punë-jetë.
Gratë janë përgjegjëse për familjet dhe mbeten themeli
i shoqërisë sonë. Por në të njëjtën kohë, gratë sjellin
natyrshëm në menaxhim edhe cilësi tipike të tilla si:
ndjeshmëria dhe fleksibiliteti, të cilat përmirësojnë
në mënyrë të konsiderueshme ambientin sipërmarrës
dhe korporativ, ndërkohë që rrisin komunikimin,
motivimin dhe vlerat. Falë këtyre karakteristikave,
gratë konsiderohen gjithashtu më të suksesshme në
menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore. Gjysma e të
pyeturve mendojnë se gratë arrijnë rezultate më të mira
në këtë fushë.

Duke krahasuar gratë dhe burrat në sipërmarrje, kush mendoni se përfton rezultate më të mira në
kategoritë e mëposhtme?

20%

19%

62%

Mbajtja e një drejtpeshimi të shëndetshëm punë-familje
8%

44%

47%

Zhvillimi personal dhe përfitimi i aftësive të reja
18%

46%

36%

Përparim Profesional
19%

31%

50%

Menaxhimi efektiv i burimeve njerëzore në sipërmarrje
Burrat arrijnë rezultate më të mira
Burrat dhe Gratë arrijnë rezultate të ngjashme
Gratë arrijnë rezultate më të mira

“Kur gratë kanë vetëvlerësim të fortë dhe respekt për veten, ato
arrijnë të imponohen në shoqëri e familje. Ky besoj unë është
çelësi më të cilin secila nga ne mund të balancojë veten midis
aspiratës për të avancuar në karrierë dhe kënaqësisë për të gëzuar
pozicionin e privilegjuar familjar.”
Luljeta Minxhozi, Drejtoreshë e Programit Master, Universiteti Europian i
Tiranës
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“Viti i fundit ka treguar se situata po ndryshon.
Shohim shumë drejtuese në administratën publike
dhe kjo po reflektohet dhe në organizatat e shoqërisë
civile dhe për rrjedhojë, edhe në sipërmarrje. Mendoj
se forcimi çdo ditë e më shumë i një shteti ligjor dhe
i rregullave në shoqëri e bën të mundur që një femër
të demonstrojë aftësitë e veta dhe të konkurojë në
mënyrë të barabartë me një burrë, duke fituar terren
në pozicionet e drejtuara deri dje nga meshkujt.”
Floreta Luli Faber, Drejtoreshë e Dhomës Amerikane të Tregtisë

“Nuk besoj se ky mjedis po bëhet më i drejtpeshuar,
të paktën jo në nivelet e larta drejtuese. Pra, femrat
janë më të pranishme në nivele të menaxhimit të
mesëm dhe pozicionet më poshtë, por në nivele të
larta mbeten shumë herë më pak të përfaqësuara”.
Skënder Emini, Drejtor i Financës, BKT
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Diversitet me një element lokal
Ndërkohë që burrat dhe gratë janë dy modele të
ndryshme rolesh në menaxhim, studimet e sociologëve
dhe psikologëve që e kanë hulumtuar këtë subjekt
tregojnë se burrat janë më shumë të përqendruar
te pushteti në kuptimin e prestigjit dhe statusit në
hierarkinë shoqërore, ndërkohë që stili kryesor i
menaxhimit të grave bazohet në ndikimin përmes
bashkëpunimit me të tjerët, duke kërkuar për mendime
dhe këshilla. Në këtë mënyrë, ato priren të frymëzojnë
dhe të rrisin përfshirjen më tepër se presionin.
Psikologët thonë se gratë kanë aftësi organizative e
punë në ekip më të mirë dhe nuk janë më pak të afta
se burrat, por megjithatë kjo nuk ka sjellë përparimin e
tyre në shkallët e karrierës.
A po ndryshon mjedisi sipërmarrës shqiptar? A po bëhet
më i drejtpeshuar dhe i pjekur? Përgjigjet e drejtuesve
të biznesit në Shqipëri japin pikëpamje të ndryshme në
lidhje me këto pyetje:

“Po, mjedisi sipërmarrës ka filluar të fitojë
drejtpeshimin, sepse komuniteti sipërmarrës po drejtohet nga përfshirja dhe
diversiteti në strategjitë e tyre.”
Dietlof Mare, Drejtor i Përgjithshëm i Vodafone
Albania

“Ekuilibrimin gjinor në mjedisin e
biznesit e e konsideroj tepër të ngadaltë.
Unë këtë e lidh me shumë me formalizimin e biznesit shqiptar. Femrat janë
më të prirura ndaj një mënyre pune të
rregullt, të shtruar, formale. Ato do ta
shfrytëzojnë shumë mirë këtë avantazh
natyral në kohën që formalizimi i biznesit
do të rritet.”
Gazmend Kadriu, Drejtor i Përgjithshëm, Union
Bank

4. Women and power in business Does gender matter when building your position and influence in an organization? Deloitte Poland 2012
SheXO | Të Fitosh Pushtet - Gratë në Sipërmarrje

17

“Mendoj se bankat shqiptare kanë punësuar në
përgjithësi më shumë gra se burra. Ky është fakt edhe
për bankën tonë. Por në sektorë të tjerë pjesëmarrja e
grave është më e ulët, por bëhet akoma më e ulët në
nivelet e menaxhimit të lartë apo edhe të partneritetit.”
Arten Zikaj, Drejtor i Financës Union Bank

“Niveli i lartë i drejtimit duket se është akoma
monopol i meshkujve. Në nivelet e tjera drejtuese
femrat po pranohen gjithmonë e më shumë.”
Teuta Vrushi, Drejtoreshë e Financës, Digitalb

“Nuk ka shumë gra në sipërmarrje, mjedisi është i
vështirë dhe tejet mashkullor në Shqipëri. Por ato gra
që janë, kanë ditur të imponohen me shumë mençuri
dhe ia kanë dalë të jenë një fytyrë e denjë e biznesit të
tyre.”
Arlinda Dudaj, Presidente e Shtëpisë Botuese Dudaj
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Pyetjes se kur krahasojnë burrat dhe gratë në
sipërmarrje dhe se kush përfton rezultate më të mira, 47
% e të pyeturve në këtë hulumtim u shprehën se burrat
marrin rezultate më të mira kur përballen me sfidat e
sipërmarrjes.
Ata janë më efiçentë në vendimmarrjen nën stres (46%)
dhe janë më të aftë në betejën për pozicionimin e
kompanisë në kushte konkuruese (41%). Burrat janë
më të përqendruar te suksesi dhe janë ambiciozë pa
kompromis. Synimi i tyre i qartë drejtohet nga përftimi i
objektivave dhe rezultateve.
Sipas hulumtimit, ndryshimi mes burrave dhe grave
ngushtohet kur vjen puna në përftimin e rezultateve
financiare, të tilla si shitjet dhe fitimet dhe zbatimi i
zhvillimit strategjik. Këto rezultate janë mjaft interesante,
pasi tregojnë se ajo që i dallon burrat nga gratë nuk
është aftësia e përmbushjes së pritshmërive, por thjesht
stili dhe qëndrimi i ndryshëm.

Duke krahasuar gratë dhe burrat në sipërmarrje, kush mendoni se
merr rezultate më të mira në kategoritë e mëposhtme?

15%

44%

41%

Beteja për pozicionin e kompanisë në kushtet konkuruese të tregut
22%

51%

27%

Zbatimi i zhvillimit strategjik afatgjatë të kompanisë
10%

42%

47%

Përballja me sfidat e sipërmarrjes
27%

46%

27%

Vendimmarrja nën stres
36%

43%

21%

Përftimi i rezultateve financiare në sipërmarrje (shitjet, fitimet e kompanisë)

Burrat arrijnë rezultate më të mira
Burrat dhe gratë arrijnë rezultate të ngjashme
Gratë arrijnë rezultate më të mira
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Kapërcimi i hendekut të pagesës
Stereotipi rreth burrave dhe grave bëhet konkret kur
vjen puna sidomos te çështja e hendekut të pagesës.
Sipas hulumtimit, sfida më e madhe për gratë kundrejt
burrave kolegë në pozicione ekzekutive në Shqipëri
është hendeku i pagesës.
27% e të pyeturve thotë se gratë shumë shpesh janë
më pak të paguara se burrat, ndërkohë që 64% e
konsiderojnë këtë si një dukuri që mund të ndodhë.
Ndoshta jo dhe pa shumë lidhje, 67% e të pyeturve
pranojnë se ka më shumë gjasa që gratë të jenë më të
rrezikuara në rrethana të shkurtimit të personelit.
Sipas hulumtimit të kryer, ngritja në detyrë brenda
organizatës së sipërmarrjes është një tjetër sfidë për
gratë në vendin e punës, kur 19 % mendojnë se gratë
ngrihen shumë rrallë në detyrë, fakt që mund të lidhet
me faktin se grave u ofrohen më pak trajnime intensive
dhe interesante.

A mendoni se situatat në vijim ndodhin në kompanitë shqiptare?

13%

33%

54%

Gratë përfitojnë më pak trajnime intensive dhe interesante
19%

16%

65%

Gratë janë më pak të privilegjuara nga rritja në detyrë
8%

25%

67%

Në rast shkurtimesh, gratë janë të parat që pushohen
27%

9%

64%

Gratë në pozicione ekzekutive zakonisht janë më pak të paguara se burrat

Shumë shpesh
Kurrë
Ka gjasa
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Tipare të Menaxhimit
“Është sfidë shumë e madhe të
arrish në majë, ndërkohë që më
e madhja syresh është të jesh
atje dhe të mbash atë pozicion.
Liderët efektivë përshkruhen në
mënyrë stereotipe me veti „mashkullore“, të tilla si: stil autoritar
dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve. Por jo vetëm kaq; shpesh,
për një drejtues burrë, në mënyrë
të padrejtë, gratë shihen si tepër
të buta për drejtuese ose tepër të
egra për të qenë gra.”

Nuk është çudi që burrat dhe gratë kanë stile të
ndryshme menaxhimi kur bëhet fjalë për drejtimin
e sipërmarrjeve. Në varësi të rezultateve, mund të
dallohen tre taktika kryesore të ndikimit: bindja,
shkëmbimi dhe shtrëngimi. Taktika e bindjes (bindje
racionale, thirrje frymëzuese) përqendrohen në
argumentat logjikë ose në vlerat tërheqëse dhe
idealet, në mënyrë që të bindësh njerëzit. Ato bëhen
më të efektshme kur arrihet përfshirja dhe rezultatet
e tyre janë afatgjatë, sepse ato çojnë në ndryshimin
e qëndrimeve. Taktika e shkëmbimit (këshillimi, bërja
për vete dhe shkëmbimet) rreket t’u sigurojë njerëzve
situata më të leverdisshme, në mënyrë që t’i inkurajojë
ata të veprojnë sipas kërkesave të ekzekutivit.

Cilat taktika përdoren më shpesh nga gratë dhe burrat në
nivele të ndryshme drejtuese?
2.94

Frymëzim
Inspiration

3.47
2.99
3.75

Matilda Shehu Drejtoreshë Ekzekutive në detyrë dhe
3.31

Drejtoreshë e Financës në Plus Communication

Koalicion
Coalition

3.28
3.34
3.61
3.03
3.38
3.60
2.61

Këshillim
Consultation

Argumenta
racionalë
Rational arguments
Shkëmbim
Exchange
Presion
Pressure

burra
gra
Rezultate Mesatare në një rang nga 1 në 5

5. Women and power in business Does gender matter when building your position and influence in an organization? Deloitte 2012
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Hulumtimi bën me dije se gratë në pozicione drejtuese
perceptohen se përdorin taktikat e bindjes, të tilla si
këshillimin, frymëzimin dhe argumentat racionalë.
Taktikat e shtrëngimit (koalicion dhe presion) lidhen
me ushtrimin e presionit dhe funksioni i tyre kryesor
është të thyejë qëndresën. Këto kërkojnë kurajë në
përballje të parë dhe mund të jenë më shumë efektive
kur kundërshtarët nuk tregojnë vullnet dhe ngrenë
kundërshtime që diçka nuk mund apo nuk duhet bërë.

“Përvoja e ka treguar se femrave në familje dhe në shoqëri u duhet
të negociojnë me shumë gjëra dhe ato dinë si ta arrijnë atë që duan
pa përdorur forcën apo tonalitetin, pra kjo tregon se ato në fund të
fundit nga natyra përdorin më shumë logjikën dhe janë negociatore
më të zonjat se burrat.”
Floreta Luli Faber, Drejtoreshë e Dhomës Amerikane të Tregtisë
Nëse do të zgjidhnit, do të pëlqenit një drejtues burrë apo
grua?

Bazuar në hulumtimin tonë, taktikat e shtrëngimit
janë taktikat “e preferuara” të burrave, ndërsa presioni
rezulton të jetë taktika më dalluese e burrave shqiptarë
në menaxhim.
Kur u pyetën se nëse do të zgjidhnin, a do të pëlqenin
një burrë apo një grua drejtues, në mënyrë interesante
62% e të anketuarve thanë se ky element nuk ka fort
rëndësi. Kjo është mjaft domethënëse dhe tregon se
shumica e profesionistëve shqiptarë në sipërmarrje nuk
e marrin parasysh gjininë si element parësor për një
bashkëpunim të suksesshëm. E megjithatë, të pyeturit
zgjodhën më së shumti një burrë (23%) si drejtues të
parapëlqyer krahasuar me një grua (14%), duke vënë
theksin në perceptimin e burrave si liderë në sipërmarrje.

I pasigurt
1%

S'ka
rëndësi
62%

Do të më
pëlqente
një
drejtues
mashkull
23%
Do të më
pëlqente
një
drejtuese
femër
14%
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A duhet të përfshihet qeveria?
Komisioneri Europian hodhi në vitin 2011 nismën
Gratë në Borde Premtim për Europën, e themeluar
për të rritur informacionin mbi nivelin e përfaqësimit
të grave në Bordet Administrative gjer në 30% deri
në vitin 2015, respektivisht gjer në 40% deri në vitin
2020.
Kur u bë pyetja nëse duhet të fillojë apo jo Shqipëria
hapat ligjorë drejt këtyre shifrave edhe në sipërmarrje,
48 % u përgjigjën “padyshim që po”, duhet
përcaktuar një rregullore e ngjashme me disa vende
të Europës Perëndimore që vendosin një numër të
caktuar pjesëmarrjeje të grave në bordet e kompanive.
Ky konsensus i gjerë është i rëndësishëm për të
treguar vullnetin e mirë në inkurajimin e forcimit
të pozitave të gruas dhe rritjen e diversitetit në
sipërmarrjen shqiptare.
Ka qëndrime pro dhe kundra rreth kuotave. Duke
imponuar rregulloren për të futur kuotat direkt, kjo
bën që pjesëmarrja e grave të inkurajohet. Në Shqipëri,
kuotat u paraqitën në politikë, në mënyrë që të rritej
numri i përfaqësueseve femra në Parlament. Në
botën e sipërmarrjes nuk ka rregullore, por ja p.sh një
korporatë që ka vendosur si pjesë të politikave të saj

“Vodafone është krenar që ka një barazi
gjinore të shëndetshme. Kjo bazohet në
politikat tona të ndershme të rekrutimit dhe
rritjes në detyrë. Ne kemi zbatuar një sistem
kuotash që nxit një përfshirje të drejtpeshuar
të kandidateve femra dhe fituese të vendeve
tona të punës.”

të brendshme të performancës kuota vlerësimi për të
inkurajuar diversitetin.
Kritikët e kuotave thonë se ato përfaqësojnë njëfarë
pozicioni që u jep përparësi grave krahasuar me
burrat. Të tjerë shprehen se përcaktimi dhe detyrimi i
kuotave mund të çojë në mungesën e një meritokracie
të njëmendët. Kuotat sigurisht që nuk kanë për qëllim
të rrisin në detyrë gratë vetëm për hir të rritjes në
detyrë. Ka pasur raste kur ato kanë rezultuar shterpë.
Për shembull, Norvegjia, vendi i parë në Europë që
e bëri me detyrim barazinë gjinore në ambientin e
sipërmarrjes, u përball me të ashtuquajturin efekt
të fundit të artë (golden skirt) kur numri i grave që
kishin përvojën e nevojshme për pozicionet më të
larta menaxhuese ishte i pamjaftueshëm krahasuar me
pozicionet e lira.

A duhet që ligji, njësoj si në vendet e Europës Perëndimore,
t’u garantojë grave një vend në bordet e kompanive?
Të pasigurt
8%
Me gjasë jo
10%

Padyshim që jo
7%

Padyshim që po
48%

Me gjasë po
27%

Alma Varfi, Drejtoreshë e Burimeve Njerëzore e
Vodafone Albania
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Përfundime
Me anë të këtij publikimi, Deloitte
Albania, si pjesë e Nismës SHeXO Club
synon të nxjerrë në pah rolin thelbësor
të grave në sipërmarrje dhe nevojën
për inkurajim të diversitetit gjinor në
nivelet më të larta të menaxhimit.
Është e qartë se, nga hulumtimi ynë,
si dhe nga studime të tjera, gratë
dhe burrat kanë stile menaxhimi
përplotësuese.
Gratë, përmes aftësive të tyre (aftësive
të buta), të tilla si fuqia frymëzuese,
qëndrueshmëria, kryerja e shumë
detyrave njëherësh, ndjeshmëria,
aftësia e komunikimit, fleksibiliteti dhe
pasioni, mbeten një burim jetësor për
mirëfunksionimin e veprimtarisë së
përditshme.
Nga ana tjetër, burrat kanë një
ambicie progresive për qëmtimin e
mundësive të reja, të cilat i vënë ata
përpara betejës për mundësi të reja
sipërmarrjeje.
Por ama nuk ka dyshim se
performanca financiare dhe zhvillimi
i një kulture të shëndetshme
organizative varen nga raporti optimal

i të dy palëve - burra dhe gra.
Zgjidhja më e mirë, jo vetëm për
sipërmarrjen, por edhe për gjithë
shoqërinë, do të ishte përmirësimi
i diversitetit dhe kontributi nga të
dy gjinitë, bazuar në talent dhe
meritokraci. Edhe burrat, edhe gratë
mund të jenë liderë të shkëlqyer
në sipërmarrje, edhe pse ata do
të zgjidhnin mënyra të ndryshme
pikëmbërritjeje të qëllimeve të tyre.
Studimet e huaja kanë treguar
qartë lidhje pozitive mes diversitetit
gjinor në pozicionet ekzekutive dhe
efektshmërisë në sjelljen e risive tek
ndërmarrjet financiare.
Sipas kërkimit, që përfshiu kompanitë
më të mëdha ndërkombëtare,
sipërmarrjet që kishin punësuar më
shumë gra kishin rezultate më të mira
financiare.6
Kjo do të thotë se diversiteti shpërblen.

6. Why Diversity Matters, Catalyst Information Center, July 2013

Metodologjia
Qëllimi kryesor i këtij studimi ishte të nxisë një kontekst të përshtatshëm për debate dhe panele diskutimesh
në lidhje me pengesat që grave u duhet të kapërcejnë në ambientin e sipërmarrjes, në mënyrë që të marrin
funksione më të larta në shkallët e hierarkisë.
207 ekzekutivë të nivelit-C (CEO, CFO) morën pjesë në këtë hulumtim. Këta drejtues janë aktivë në kompani
lokale dhe shumëkombëshe.
Hulumtimi u krye në dy faza; e para ishte një pyetësor online dhe e dyta e përqendruar në intervista individuale
me drejtuesit e niveleve më të larta.
Drejtuesit që u ftuan të merrnin pjesë në këtë hulumtim u përzgjodhën nga një listë e afro 500 kompanive më
të mëdha në treg. Zgjedhja e testit online të të pyeturve përmban një përzierje prej 59.6% grash dhe 40.4%
burrash.
Pjesëmarrësit në studim vijnë nga fusha të ndryshme veprimtarie, siç janë Sektori Bankar (27%), Sipërmarrjet,
Shitjet me pakicë/Konsum (11%), Sektori Prodhues (8%), Telekomunikacioni, Media dhe Teknologji (13%),
Pasuri të paluajtshme/ Ndërtim (7%), Energjitikë dhe Burime Natyrore (8%), etj.

Falenderime:
Dëshirojmë të falenderojmë gjithë pjesëmarrësit në këtë hulumtim dhe plotësim të pyetësorëve. Veçanërisht,
do të donim të falenderonim personat të cilët pranuan intervistat.
Dietlof Mare, Drejtor i Përgjithshëm i Vodafone Albania,
Gazmend Kadriu, Drejtor i Përgjithshëm, Union Bank,
Dr. Marta Muço, PMP, Drejtuese Programi, Zhvillim dhe Diplomaci Ndërkombëtare, HCSD, General Dynamics
Information Technology, USA,
Luljeta Minxhozi, Drejtoreshë e Programit Master, Universiteti Europian i Tiranës,
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