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  Inteligjenca Artificiale nuk është më një nocion i ri.   
  Me gjithë spektrin e gjerë shkencor që mbulon ky 
  koncept, për vendet e zhvilluara adaptimi i 
pjesshëm apo i plotë i kësaj teknologjie është kthyer 
tashmë në realitet dhe ka influencuar jetët e 
njerëzve, ndërveprimet midis tyre si dhe proceset e 
punës në tërësi. Sipas përkufizimit të Deloitte, në 
terma të përgjithshëm IA i referohet një fushe të 
gjerë ku përfshihen jo vetëm shkencat kompjuterike, 
por edhe psikologjia, filozofia, linguistika dhe fusha 
të tjera.27  Inteligjenca Artificiale është kryesisht e 
lidhur me ngarkimin e detyrës kompjuterave për të 
kryer punë të caktuara që normalisht do të kërkonin 
inteligjencën njerëzore.28  Në veçanti, trendi i 
shfaqur në edicionin e këtij viti të vrojtimit tonë, 
hulumton alternativat që ofron kjo lloj teknologjie jo 
vetëm në proceset e punës, por dhe në integrimin e 
saj në fuqinë punëtore, e veçanërisht në punën në 
ekip.

Përpos aplikimit të shtuar në shumë vende të botës, 
ne besojmë se Shqipëria është ende larg integrimit 
të IA. Duke parë se 63 % e pjesëmarrësve në 
vrojtimin tonë e shohin IA me rëndësi për suksesin e 
organizatës së tyre, mund t’a konsideronim me 
entuziazëm këtë një trend shpresëdhënës. 
Megjithatë, nga ana tjetër, vetëm 27 % e pjesëmar-
rësve pohojnë se organizata e tyre është e përgatitur 
për aplikimin e IA në proceset e tyre në 2-3 vitet e 
ardhshme, një nivel gatishmërie ky më i ulëti në 
raport me trendet e tjera për këtë vit.29 Procesi masiv 
i digjitalizimit ka nisur prej viteve 2010, me anë të 
një programi kombëtar për pajisjen e të gjitha 
shkollave me internet dhe infrastrukturën e duhur 
për mësimdhënien digjitale. Më pas, me krijimin e 
Ministrisë së Inovacionit, filluan lëvizjet e para dhe 
iniciativat për mbështetjen e sipërmarrjeve të reja që 
lëvrojnë në fushën e teknologjisë së informacionit. 
Këto zhvillime mund t'i konsiderojmë trende 
pozitive në këtë drejtim, ndonëse ende pa asnjë 
ndikim domethënës në zinxhirin e proceseve të 
punës gjerësisht. Megjithatë, bizneset Shqiptare po 
eksplorojnë gjithnjë e më shumë mundësinë e 
adoptimit të IA.
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HENDEKU RËNDËSI – GATISHMËRI
Rreth 63% e pjesëmarrësve në vrojtim
pohojnë se trendi “Superekipet: 
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rëndësishëm ose shumë i rëndësishëm 
në suksesin e kompanisë por vetëm 27% 
e tyre shprehen se janë gati për t’a
adresuar këtë trend.



50.00%

Ju lutemi zgjidhni përshkrimin më të mirë të përdorimit tuaj aktual të IA
FIGURA 26

Përgjithësisht, në të gjitha pyetjet e vrojtimit që i 
adresohen IA, rezulton një numër relativisht i ulët 
përgjigjesh krahasuar me trendet e tjera. Kjo mund 
të lidhet me nivelin e ulët të gatishmërisë së 
organizatave për aplikimin e IA, e cila pasqyrohet 
edhe ne grafikun e mësipërm. Gjysma e 
pjesëmarrësve në vrojtim shprehen se nuk përdorin 
aktualisht IA, dhe pjesa tjetër është duke eksploruar 
apo pilotuar mënyra për përdorimin e saj. Kjo është 
plotësisht e kuptueshme.

Për të zbatuar IA në shkallë të gjerë, duhet një 
ekonomi e tërë e cila funksionon në bllok dhe në 

mënyrë të koordinuar, të nxitur nga 
domosdoshmëria dhe urgjenca për zbatimin e saj. 
Do të duhej puna e disa institucioneve shkencore, 
Ministrisë së Arsimit, institute të ndryshme 
kërkimore dhe rritje të konsiderueshme të 
investimeve në K&ZH (Kërkim dhe Zhvillim) dhe 
mbështetje edhe nga kompanitë Shqiptare për të 
arritur zbatueshmërinë e saj. 

Në këto kushte dhe me përballjen e pashmangshme 
të tregut Shqiptar me IA në të ardhmen, organizatat 
shqiptare duket se po bëjnë lëvizjet e para për 
ri-aftësimin e forcës së tyre punëtore.

Nuk përdorim IA për momentin

Ne jemi duke implementuar IA në disa funksione

Jemi duke eksploruar apo pilotuar mënyra për përdorimin e IA

7.14%

Cila nga sa vijon përshkruan investimet e organizatës suaj në mësim dhe zhvillim
(M&ZH) për të mbështetur strategjinë tuaj A.I?

FIGURA 27

Ne presim nga punonjësit të investohen në ri-aftësimin e vetvetes.

Nuk jemi duke bërë investime shtesë: Jemi duke ndryshuar buxhetin e M&ZH për të mbështetur ri-aftësimin.

Jemi duke bërë investime të konsiderueshme për të mbështetur ri-aftësimin e fuqisë punëtore

15.38%

23.08%

23.08%

Jemi duke bërë investime të moderuara për të mbeshtetur riaftësimin e fuqisë punëtore
38.46%

42.86%
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Rreth 38 % e tyre shprehen se janë duke kryer 
investime të moderuara në lidhje me ri-aftësimin e 
punonjësve të tyre, ndërsa më pak se një e katërta 
pohojnë se janë duke kryer investime të 
konsiderueshme në këtë drejtim (23 %). Po aq 
pohojnë se janë duke bërë ndërhyrje në buxhetet e 
alokuara për mësim dhe zhvillim për të njëjtin 
qëllim. Kjo konfirmohet edhe me trendin e këtij viti 
“Ri-aftësimi i fuqisë punëtore” fokusuar në 
investimet në përgjithësi për trajnimin e drejtueseve 
dhe të fuqisë punëtore nxitur nga teknologjitë e reja. 
(Shiko trendin “Përtej riaftësimit: Investimi në 
qëndrueshmëri për të ardhmen e pasigurtë”). 30 

Megjithëse ende në faza të hershme dhe i vonuar në 
kohë krahasuar me vendet e tjera, ne besojmë se ky 
është një hap dhe zhvillim premtues për të
përgatitur tregun për sfidat e ardhshme.

Nga ana tjetër, është ende herët në rastin e 
Shqipërisë për të diskutuar mbi ndikimin që mund 
të ketë IA në rritjen e papunësisë në vend si pasojë e 
zëvendësimit të njeriut me IA në kryerjen e disa 
roleve dhe proceseve të punës. Në të vërtetë, ky 
vijon të mbetet një debat i nxehtë edhe në vende të 
zhvilluara, ku 67% e kompanive mendojnë se në tre 
vitet e ardhshme nuk do të ketë asnjë ndryshim në 
numrin e vendeve të punës, por natyra e roleve, 
profilet të punës dhe të vetë asaj që quajmë punë sot 
do të ndryshojë. Vërehet dukshëm se numri i punëve 
të cilat kërkojnë aftësi të kombinuara do të  
ndryshojë, pasi në fund të fundit, përdorimi i 
teknologjisë së këtij niveli do të kërkonte më së 
shumti aftësitë tipikisht njerëzore si të menduarit 
kritik, të zgjidhjes së problemeve, krijimtaria,
bashkëpunimi dhe ndërveprimi njerëzor. Së fundmi, 

edukimi i tregut dhe ri-aftësimi i punonjësve duket 
se nuk janë sfidat e vetme që do të hasin organizatat 
para këtij revolucioni.

Ndër problemet më të mprehta të IA sot në botë 
është kuadri ligjor për zbatimin e tij, kryesisht 
taksimi i ekonomisë digjitale. Për shkak të 
globalizimit, shumë sipërmarrje start-up kanë të 
drejtën ligjore të themelohen në secilin vend të 
botës dhe të ofrojnë shërbime online për klientë të 
tjerë. Fenomeni mund të ndodhë dhe anasjelltas: një 
kompani e huaj mund të ofrojë shërbime për klientë 
shqiptarë nga një vend i huaj dhe ky përbën problem
për agjencitë e zbatimit të ligjit, sikurse dhe për 
mbledhjen dhe taksimin e të ardhurave.

Organizatat mund të gjenerojnë fitime nëpërmjet 
kanaleve digjitale por pa qënë fizikisht prezente. 31 

Për këtë arsye, Komisioni Evropian po harton 
politika të vazhdueshme për të taksuar këto 
organizata në vendet ku është krijuar vlera e 
shtuar.32

Marrë të gjitha së bashku, kompanitë në Shqipëri 
kanë ende rrugë për të bërë lidhur me qasjen dhe 
strategjitë që duhet të ndjekin për të përballuar me 
efikasitet ndryshimet në të ardhmen. Bazuar në 
përfundimet e evidentuara për këtë trend ne 
sugjerojmë për kompanitë që të:

        Vlerësojnë nevojën për adoptimin e IA jo vetëm    
        në përmirësimin e shërbimeve dhe të kujdesit   
        ndaj klientëve, por edhe në vetë mënyrën se si   
        kryhet puna e veçanërisht në përmirësimin e    
        punës në ekip.

      

75%

Si mund të ndryshojnë punët në organizatën tuaj si rezultat i IA?
FIGURA 28

Punët që kërkojnë aftësi të reja dhe të thella teknike do të:

Punët që kërkojnë kombinime të reja të aftësive të buta dhe teknike do të:
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(p.sh. Etiketim të dhënash, përkthim, testim përdoruesi, do të:

91.67%

25%

50%

8.33%

8.33%
41.67%
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        Rrisin në mënyrë të qëndrueshme investimet në   
        aftësimin dhe ri-aftësimin, menaxhimin e 
        njohurive dhe ekspertizës së krijuar në 
        organizatë si dhe në mbajtjen e forcës së tyre të   
        punës për sfidat e së ardhmes (Shiko trendin  
        “Përtej riaftësimit: Investimi në qëndrueshmëri   
        për të ardhmen e pasigurtë”).

        Të bashkëpunojnë në ndërveprim dhe në   
        frymën e partneritetit për krijimin e një
        ekosistemi ku kompanitë e kanë më të thjeshtë    
        të shkëmbejnë përvoja, njohuri dhe talente 
        midis tyre.

Vetëm nëse të gjitha entitetet në një ekonomi do të 
punojnë bashkë, atëherë mund të themi se
ka një klimë të favorshme për përqafimin e një 
teknologjie të sofistikuar. Çfarë mbetet e 
rëndësishme në Shqipëri, është qasja pozitive ndaj 
IA si nga organizatat po ashtu nga individët, çka 
përbën një shkëndijë shpresëdhënëse, me gjithë 
përpjekjet dhe burimet që nevojiten si dhe sfidat që 
paraqet integrimi i IA në jetën dhe aktivitetin 
organizativ dhe punën e individit.
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