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   Tregjet e punës po ndryshojnë vazhdimisht në    
   mënyrë eksponenciale. Si disa nga faktorët me
   kryesorë nxitës të këtij ndryshimi njihet 
ri-formatimi i përbërjes së forcës së punës, lufta për 
tërheqjen e talenteve, përparimet e shpejta  
teknologjike me Revolucionin 4.0 Industrial 1, rritja 
e efiçencës nga pikëpamja e kostove dhe sigurisht 
ndryshimet në sjelljen e konsumatorëve. Përparimet 
teknologjike janë duke ndikuar në mënyrë 
thelbësore rolet e punës, mënyrën si kryhet puna 
dhe ku, e për rrjedhojë edhe aftësitë që kërkohen. 
Robotika dhe automatizimi i proceseve të punës, 
kanë sjellë nevojën për të investuar në aftësi të tjera, 
siç janë aftësitë e buta (“soft skills”) që lidhen me 
sjelljen, aftësitë njohëse, të menduarit kritik, 
inteligjencën emocionale, aftësinë për të punuar në 
grup, etj.. Rritja e nevojës për të investuar në aftësi, 
të cilat mund të jenë të vështira për t’u zëvendësuar 
nga robotët, po bëhet gjithmonë e më shumë kritike. 
Të gjitha këto ndryshime po ju diktojnë organizatave 
fushat e reja ku duhet të ndërhyjnë për të qenë 
konkurrues dhe të qëndrueshëm në treg dhe për të 
tërhequr burimet njerëzore më të kualifikuara. Nga 
ana tjetër këto ndryshime kanë transformuar edhe 
kërkesën për aftësi të udhëheqjes, ku përveç aftësive 
tradicionale, kërkohen nga udhëheqësit aftësi të reja 
për të drejtuar organizatën në këto kohë ndryshimi 
të vazhdueshëm dhe paqartësie me forcat 
alternative të punës që janë gjithmonë e të 
pranishme në organizata2.

Po në vendin tonë, çfarë po ndodh me tregun e 
punës? Shqipëria ndër vite është karakterizuar nga 
lëvizje të popullsisë, ku më të mëdhatë i ka përjetuar 
gjatë viteve 1990, 1997, si dhe gjatë dhe pas vitit 
2014. Ndër destinacionet kryesore të Shqiptarëve, 
gjatë dekadës së fundit, kanë qenë Italia, Greqia, 
Mbretëria e Bashkuar dhe në vitet e fundit edhe 
Gjermania, lëvizje këto me karakter ekonomik, 
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familjar dhe për shkollim. Flukset e largimit nga 
vendi, së fundmi, janë ndikuar edhe nga lehtësira të 
tjera si liberalizimi i vizave, lehtësimi i procedurave 
për të studiuar jashtë vendit nëpërmjet programeve 
të shkëmbimit Erasmus, mundësitë për t’u 
regjistruar si azilkërkues etj.

Ndryshimet në popullsi vijnë si rezultat i dy 
komponentëve: shtesës natyrore të popullsisë dhe 
migracionit neto. Shqipëria, në të dy komponentët, 
ka pësuar ndryshime të qënësishme. Shtimi natyror 
i popullsisë ka pësuar rënie gjatë tre viteve të fundit, 
kryesisht nga rënia e numrit të lindjeve. Nga 1 janari 
2013 deri më 1 janar 2020, popullsia është zvogëluar 
me 41 mijë banorë, ose me 0.24% çdo vit. (burimi: 
INSTAT).

19%
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Lejet e qëndrimit të shqiptarëve sipas shteteve

Burimi: EUROSTAT, 2019.
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Emigrimi (komponenti i dytë), është një tipar 
dallues i të gjithë popullsisë tonë, i cili më së shumti 
vihet re tek brezi i ri. Në vitin 2018, Deloitte publikoi 
raportin “Hapat e parë në tregun e punës”, i cili 
kishte për qëllim të identifikonte perceptimet dhe 
qasjet kryesore të të rinjve në vend, të cilat lidheshin 
me ballafaqimin e tyre me tregun e punës, 
pritshmëritë ndaj punëdhënësve, përvojat e tyre të 
punësimit e më tej. Në raport u ndalëm për të pyetur 
të rinjtë nëse ishin të gatshëm të zhvendoseshin në

një vend tjetër për shkak të punës. Siç tregohet edhe 
në grafikun më poshtë, rreth 93% e të rinjve do të 
ishin të gatshëm ta ndërmerrnin këtë iniciativë 
(grupuar sipas përgjigjeve “Më tepër po”, “Po” dhe 
“Absolutisht Po”). Në krahasim me rezultatet e të 
njëjtit vrojtim të edicionit të vitit 2015, vërehet se ka 
një rritje të ndjeshme të numrit të të rinjve, të cilët 
janë shprehur absolutisht të gatshëm për t’u 
zhvendosur jashtë vendit nëse do u jepej mundësia 
për shkak të punës.

Norma e ponderuar e rritjes së lejeve të qëndrimit për periudhën 2010-2018
FIGURA 2

Ndryshimet në popullsi
FIGURA 3

Burimi: Norma e ponderuar e rritjes së emigrimit, sipas shteteve.

Popullsia në mijë. Burimi: INSTAT, 
Analiza Deloitte Shqipëri
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Përgjigjet mbi pyetjen: “Jeni i/e gatshëm/e të lëvizni në një shtet tjetër për shkak të punës?”
FIGURA 4

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020

Të dhënat e raportit u përdoren për të ilustruar 
dëshirën dhe gatishmërinë e të rinjve për t’u 
transferuar në një vend tjetër, e cila ilustron prirjet e 
largimit të popullsisë nga vendi. Këto lëvizje të 
popullsisë kanë një ndikim të rëndësishëm në 
ekonomi për shkak të largimit të fuqisë punëtore 
nga vendi. Këto të dhëna duhen konsideruar dhe 
duhet të shërbejnë si nxitje edhe për kompanitë në 
vend për të ndërmarrë veprimet e nevojshme për 
rritjen e treguesve të tyre të mbajtjes së talenteve.

Përbërja e forcës së punës sot 
dhe në 5 vitet në vijim

Nga të dhënat e publikuara nga INSTAT për 
përbërjen e forcës së punës, sipas grup-moshave, 
numrin më të madh të të punësuarve e përbën 
grup-mosha 30-64 vjeç dhe më pas grup-mosha 
15-29 vjeç. Në një periudhë 5 vjeçare, grup-mosha 
15-29 vjeç do të përbëjë segmentin më të madh të 
forcës së punës në vend. Kjo grup-moshë, i përket 
asaj që quhet gjenerata Millenials dhe Gjenerata Z. 
Sot njihen 5 gjenerata kryesore në grupimin e 
popullsisë3.

“Baby boomers” klasifikohen të lindurit në 
periudhën e viteve 1946-1964. Ata janë persona 
shumë të vendosur dhe që punojnë fort për të arritur 
suksesin. 
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Për këtë kategori, karriera vjen përpara familjes apo 
miqve dhe kohës së lirë. Ajo çfarë i frikëson më 
shumë ata, është mungesa e stabilitetit financiar dhe  
humbja e punës. “Baby Boomers” janë të hapur dhe 
të drejtpërdrejtë si dhe vlerësojnë barazinë dhe 
tolerancën me njerëzit përreth. Kjo gjeneratë 
karakterizohet nga individë, të cilët janë besnikë 
ndaj kompanisë.

“Gjeneratës X” i përkasin të lindurit gjatë viteve 
1965-1980. Individët e Gjeneratës X kanë lindur në 
kohën kur teknologjia kishte nisur të avanconte 
shpejt, por ende nuk kishte arritur ritmet e sotme. 
Individët që i përkasin këtij brezi, njihen si persona 
që hulumtojnë dhe lexojnë shumë, janë shumë 
logjikë si dhe arrijnë të zgjidhin problemet lehtë e 
shpejt. Kjo kategori njihet për kryerjen e shumë 
detyrave në të njëjtën kohë. Për ta është e 
nevojshme për të pasur udhëheqës/drejtues, të cilët 
mund të jenë mentorë të mirë dhe që tregojnë 
autoritet ndaj tyre. Janë besnikë ndaj kompanisë për 
sa kohë që opinioni i tyre dëgjohet dhe merret në 
konsideratë. Kjo gjeneratë karakterizohet nga 
individë, të cilët janë besnikë ndaj punës së tyre.

“Gjenerata Y” i referohet individëve të lindur gjatë 
viteve 1981-1997. Personat e Gjeneratës Y janë 
shumë të arsimuar, të fokusuar në zhvillimin e tyre 
të vazhdueshëm duke ndjekur studimet e tyre edhe 
në faza të mëvonshme të jetës. Janë persona 
individualistë dhe me besim të madh në vetvete.
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Cilësia e jetës dhe krijimi i përvojave të tjera janë 
përparësi për ta. Janë shumë tolerantë dhe i 
pranojnë me lehtësi dallimet. Përdorin shumë 
teknologjinë dhe përfitimet që rrjedhin prej saj. Kjo 
gjeneratë karakterizohet nga individë, të cilët janë 
besnikë ndaj drejtuesve apo udhëheqësve të tyre.

“Millennials” konsiderohet gjenerata e individëve 
(që është në fakt pjesë e “Gjeneratës Y”), të lindur në 
vitet 1990-1997. Ata parapëlqejnë teknologjinë dhe 
janë shumë të prirur drejt saj. Të rinjtë që i përkasin 
kësaj gjenerate, përshkruhen si persona të paduruar 
dhe se i drejtohen internetit për të marr informaci-
one shpejt. Janë shpeshherë të perceptuar si 
“përtacë” dhe se kalojnë një pjesë të madhe të kohës 
duke u marrë me aktivitete të ndryshme sociale. 

Kjo gjeneratë është mësuar me zhvillimet teknolog-
jike dhe ka përjetuar çdo zhvillim të fundit të saj. 
Kjo i bën ata që të kenë mundësi të lexojnë dhe 
mësojnë rreth gjërave që kanë rëndësi për ta 
(informacioni për ta është sukses). Ata karakterizo-
hen si persona që kanë besim tek vetja e tyre, janë 
kuriozë dhe që autoriteti nuk mund t’iu imponohet, 
por mundet vetëm të fitohet prej tyre. E thënë 
ndryshe ”Millennials” nuk e parapëlqejnë 
hierarkinë. Kjo gjeneratë karakterizohet nga 
individë, të cilët janë besnikë ndaj kolegëve të tyre.

Së fundmi në tregun e punës po hyjnë dhe individët 
e brezit më të ri - “Gjenerata Z” të lindur nga viti 
1997 e në vazhdim, i njohur ndryshe edhe si “brezi i 
internetit”. 

Punësimi sipas grupmoshave
FIGURA 5

Burimi: Anketa e Forcave të Punës, 2013-2019- INSTAT
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FIGURA 6

Ata kanë disa karakteristika dalluese nga gjeneratat 
e tjera. Të rinjtë e këtij brezi, kanë një mentalitet 
digjital të të menduarit (“Think Digital”), punët 
monotone nuk janë për ata, janë të krijuar për 
“multitasking” si dhe kërkojnë komunikim dhe 
komente për punën e tyre (feedback) në çast, çka 
mund të arrihet me lehtësi përmes mjeteve digjitale 
të komunikimit si Skype, Facetime, Zoom, Microsoft 
Teams, Whatsapp etj.. Ata janë më të zënë se 
paraardhësit e tyre, pra kanë një ditë plot aktivitete, 
ndaj duhet që çdo ide e re, punë e re apo përfshirje 
në ndonjë projekt, t'iu prezantohet si fillim rëndësia 
që ka, se si mund të zbatohet, dhe ndikimin që ka në 
botën reale. Vetëm në këtë mënyrë mund të tërhiqet 
vëmendja dhe të fitohet angazhimi i tyre i plotë e për 
rrjedhojë, të sigurohet rritja e efiçencës dhe 
produktivitetit.

Gjatë viteve të fundit, mosha dhe kategorizimi i 
gjeneratave si më lart, ka qenë një qasje popullore 
për hartimin e strategjive të menaxhimit të 
talenteve. Në Shqipëri ky kategorizim nisi të 
përmendet vetëm në pesë vjeçarin e fundit në 
nivelin e studimeve kërkimore në fushën e kapitalit 
njerëzor. 

Në Raportin Global të vrojtimit të Deloitte për 
Trendet e Kapitalit Njerëzor për vitin 2020 
evidentohet një fenomen i ri. Pavarësisht se gjysma 
e pjesëmarrësve në këtë vrojtim në nivel global4, por 
edhe në rastin e Shqipërisë5, (rreth 52 % në të dy 
rastet) pohojnë se i konsiderojnë dallimet mes 
këtyre gjeneratave në hartimin dhe zbatimin e 
programeve të burimeve njerëzore. 

Megjithatë, konfigurimi i forcave të punës po bëhet 
gjithmonë e më kompleks, duke bërë që edhe këto 
dallime të mos shërbejnë më si pika kryesore 
referimi. Një nga faktorët kryesorë të shfaqjes së 
këtij trendi të ri, është fakti se me zhvillimin e 
shpejtë teknologjik dhe ndryshimet e shpeshta 
organizative, punonjësve sot ju duhet të riaftësojnë 
veten e tyre shumë herë gjatë jetës së tyre në punë. 
Për pasojë, zhvillimi i karrierës është bërë më 
dinamik dhe kompleks duke humbur ndërlidhjen 
mes moshës dhe përparimit në karrierë. Organizatat 
sot, kanë mundësinë që të hartojnë dhe të zbatojnë 
strategji të forcave të punës, bazuar tek karakteristi-
kat individuale të punonjësve të tyre pavarësisht 
dallimeve moshore, çfarë do t’u mundësonte një 
menaxhim më të mirë të përvojës së tyre të 
punësimit me organizatën duke sjellë një rritje të 
normës së mbajtjes së punonjësve dhe të nivelit të 
angazhimit të tyre me kompaninë. Sipas një studimi 
të Deloitte 6, përvoja e punonjësve me kompaninë ka 
një ndikim të qenësishëm në motivimin dhe 
performancën e tyre duke ndikuar drejtpërdrejtë 
dhe në performancën e vetë kompanisë. Ky koncept 
personifikon më së miri lidhjen që ekziston mes 
punonjësit dhe kolegëve, udhëheqësve dhe 
kompanisë dhe ndikimit nga mjedisi fizik, digjital 
dhe organizativ. Ai është ndërtuar duke konsideruar 
njerëzit dhe për njerëzit, dhe përbëhet nga 7 
dimensione kyçe tek të cilat duhet të përqendrohen 
kompanitë për të siguruar përmirësimin e 
vazhdueshëm të përvojës së punësimit të 
punonjësve të tyre.
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Burimi: Bersin, Deloitte Consulting LLP, 2019
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Dimensioni i parë lidhet me organizimin e punës 
në mënyrë të tillë, që të mundësojë krijimin e një 
përvoje pozitive të punësimit. Metodat tradicionale 
të organizimit të punës nga lart poshtë janë provuar 
tashmë jo efektive, pa përfshirjen në këtë proces të 
vetë punonjësve si grup interesi. Procesi “design 
thinking” që prej dy dekadave po zë më shumë 
zbatim, ku me përfshirjen e punonjësve në këtë 
proces bashkë-krijimi identifikohen nevojat e tyre 
për një përvojë më të mirë punësimi, sigurohet 
lidhje më konkrete e kësaj përvoje me objektivat 
strategjikë dhe vlerat e kompanisë. E shoqëruar kjo 
me komunikim dhe informim të vazhdueshëm të 
punonjësve rezulton në angazhim e fuqizim më të 
lartë të tyre gjatë kryerjes së punës dhe produktivitet 
të lartë.

Dimensioni i dytë orienton mbi mënyrën se si 
duhet të vihen në zbatim konceptet e identifikuara 
nga organizimi i punës duke përfshirë strukturën e 
qartë qeverisëse të kompanisë, modelin e 
përshtatshëm operativ dhe shërbimet e duhura të 
funksionit të burimeve njerëzore. Këta komponentë 
të rëndësishëm të këtij dimensioni janë mundësues 
të krijimit të një përvoje pozitive për punonjësit 
gjatë gjithë ciklit të marrëdhënies së punësimit të 
tyre me kompaninë, duke mbajtur në fokus
personalizimin e shërbimeve sipas individualitetit 
dhe nevojave personale.

Dimensioni i tretë lidhet me punën në vetvete. 
Me konceptin punë nënkuptojmë punonjësin, 
mënyrën sesi kryhet puna dhe çfarë mjetesh 
ndihmojnë në arritjen e saj. Puna duhet të ketë një 
përshkrim të tillë që të ketë kuptim, ku arritja e 
rezultateve të së cilës do të ndikonte në arritjen e 
objektivave të organizatës. Ajo duhet të jetë e 
thjeshtë për t’u kuptuar dhe e realizueshme. Shumë 
të rëndësishme janë edhe mjetet dhe teknologjia e 
përdorur në realizimin e saj.

Dimensioni i katërt lidhet me mjedisin fizik, 
virtual dhe hapësirën për bashkëpunim. Mjedisi i 
punës, i cili mundëson lidhjen e punonjësve me të 
tjerët si brenda ashtu dhe jashtë kompanisë, i 
ndihmon ata në punën e tyre. Mirëqenia ndikohet 
nga orari i punës, mjedisi i saj dhe lehtësira të tjera 
që çdo kompani zgjedh të ofrojë për njerëzit e saj.

Dimensioni i pestë lidhet me udhëheqjen 
(Leadership) dhe rolin e saj për ta bërë çdo 
punonjës të ndihet pjesë e organizatës, duke 
theksuar ndikimin që ata kanë në arritjen e 
objektivave të saj si dhe për t’i përfshirë sa më 
shumë, duke rritur kështu edhe angazhimin e tyre 
me kompaninë. 
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Udhëheqësit kanë një rol të rëndësishëm në krijimin 
e klimës së nevojshme për zhvillim dhe janë nxitësit 
kryesorë në këtë drejtim.

Dimensioni i gjashtë lidhet me kulturën, fokusi i 
të cilës është lidhja e përvojës së punonjësve me
pritshmëritë e kompanisë, të kuptuarit të vlerave të 
saj dhe pranimin e tyre. Ajo ndikon në perceptimet e 
punonjësve, në krijimin e vlerave, besimeve dhe 
normave të nevojshme për të siguruar një lidhje 
përkatësie të punonjësve me kompaninë.

Dimensioni i shtatë lidhet me faktorë të jashtëm, 
të cilët ndikojnë në përvojën e punonjësve dhe duhet 
t’u kushtohet një rëndësi e veçantë. Këta faktorë 
janë aspekte personale të punonjësve si familja apo 
rrethi shoqëror, shëndeti, aspektet financiare ashtu 
si dhe aspekte të jashtme si faktorët socialë, faktorët 
e tregut apo situata në vend.

Për kompanitë sot, që të jenë të suksesshme në treg 
dhe të sigurojnë avantazh konkurrues, sugjerojmë 
që krijimin e strategjisë së fuqisë punëtore ta kenë 
objekt kryesor diskutimi dhe pjesë të pandashme të 
punës së përditshme, me qëllimin për të rritur 
normën e mbajtjes së talenteve dhe të kthimit të 
investimit në kapitalin njerëzor.
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  Raporti i trendeve të Kapitalit Njerëzor për vitin   
  2020 lidhet ngushtë me rolin e ndërmarrjeve 
  sociale, koncept i cili u prezantua për herë të parë 
në Shqipëri në raportin e të njëjtit vrojtim për vitin 
20197  dhe ritheksohet në një nivel tjetër edhe në 
raportin e këtij viti. Ndërmarrja sociale është një 
organizatë, misioni i së cilës kombinon rritjen e të 
ardhurave dhe fitimit me kujdesin ndaj mjedisit të 
brendshëm dhe të jashtëm ku ajo operon dhe të cilin 
ndikon me aktivitetin e saj si dhe kujdesin ndaj 
nevojave të grupeve të saj të interesit 8. Titulli i 
raportit global të Trendeve të Kapitalit Njerëzor për 
2020 është “Ndërmarrja sociale në veprim: 
Paradoksi si një formë zhvillimi.” Fuqia e 
ndërmarrjes sociale qëndron në aftësinë e saj për të 
sjellë një fokus njerëzor në gjithçka që prek, duke i 
fuqizuar njerëzit që të punojnë në mënyrë 
produktive me teknologjinë për të krijuar vlera të 
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qëndrueshme për veten, kompaninë dhe shoqërinë 
në përgjithësi.

Njerëzit dhe teknologjia janë dy elementë kyç të cilët 
ndikojnë sot në suksesin e një kompanie. Avancimet 
eksponenciale teknologjike me automatizimin e 
proceseve, robotikën, inteligjencën artificiale dhe 
konjitive/njohëse që solli Revolucioni 4.0 Industrial, 
janë shoqëruar edhe me skepticizmin dhe me 
pasigurinë e njerëzve mbi të ardhmen e punës ku 
teknologjia zëvendëson njeriun. Megjithatë, sot po 
evidentohet se zhvillimi teknologjik në vendet e 
zhvilluara po rezulton në shtim të roleve të reja të 
punës se sa në automatizim dhe zëvendësim. 
Ndërkohë që punët e mërzitshme rutinë (punët e 
“dorës”) po zëvendësohen nga teknologjia, punët që 
kërkojnë aftësitë konjitive (njohëse) të njeriut dhe 
me sfiduese (punët e “mendjes”) po njohin rritje. 

Ndërmarrja sociale në punë mishëron një bashkësi të re atributesh: 
Qëllimi, Potenciali dhe Perspektiva.

FIGURA 7

Burimi: Analiza Deloitte

Teknologjia

Njerëzit

Individualiteti Ri-krijimi Pasiguria

Përkatësia Siguria Guximi

Veçoritë e një
ndërmarrjeje
sociale

Një organizatë e cila nuk 
ka në fokus vetëm
qëllimin e saj, por që 
gjithashtu ngulit thellë 
kuptimin dhe vlerat në 
çdo aspekt të punës çdo 
ditë

Një organizatë e 
dizajnuar për të arritur 
atë që njerëzit mund të 
mendojnë dhe krijojnë në 
një botë të automatizuar.

Një organizatë e cila
përqafon dhe inkurajon 
një orientim drejt së 
ardhmes, jo vetëm me 
qëllimin se si të optimizjë 
sot, por si të krijojë vlerë 
të nesërmen.

QËLLIMI POTENCIALI PERSPEKTIVA



Megjithatë, njerëzit kërkojnë të kenë diçka të sigurtë 
ku të mbështeten për marrjen e hapave të 
guximshëm përpara. Në këtë raport tregohet se si 
mund të arrihet një bashkëjetesë e suksesshme mes 
njerëzve dhe teknologjisë, bashkëveprimit të tyre. 
Nëntë trendet e identifikuara këtë vit, grupohen në 3 
kategori:

Qëllimi: Përkatësia përmes Individualitetit
Organizatat që do të mund të shfrytëzojnë aftësitë 
individuale të punonjësve të tyre në shërbim të një
qëllimi të përbashkët, mund të përfitojnë nga 
diversiteti për të nxitur performancë më të lartë.
Në këtë kategori përfshihen këto trende:

       Nxitja e ndjenjës së përkatësisë tek   
        forcat e punës: Nga komoditeti tek lidhja, e   
        më tej tek kontributi. Qëllimi i organizatës për    
        të nxitur ndjenjën e përkatësisë lidhet me    
        nevojën që ka çdo individ të ndihet se po   
        trajtohet në mënyrë të barabartë dhe me 
        respekt në ambientin e punës. Organizatat 
        pjesëmarrëse në vrojtim besojnë se rritja e 
        ndjenjës së përkatësisë do të ndikonte tek     
        individët për t’u ndjerë më të përfshirë me   
        ekipet ku punojnë dhe me organizatën, duke 
        zvogëluar konfliktet dhe dallimet në opinione.

       Dizajnimi i punës që nxit mirëqenien e 
        punonjësve: Të jetosh dhe të performosh në
        maksimum. Mirëqenia e punonjësve
        përkufizohet si krijimi i një mjedisi pune i cili    
        promovon ndjenjën e përkatësisë tek punonjësit    
        dhe që u mundëson atyre të arrijnë potencialin   
        maksimal, në përfitim të vetes dhe të 
        kompanisë. Mirëqenia e punonjësve është më   
        shumë sesa thjesht krijimi i një politike të mirë    
        benefitesh, pasi mendohet se ndikon direkt në   
        performancën e organizatës.

       Fuqia punëtore përtej gjeneratave:   
       Udhëheqja e tyre. Strategjitë e forcës së punës   
       janë hartuar duke mbajtur parasysh karakteristikat   
       që kanë individët sipas gjeneratave të ndryshme të    
       popullsisë. Por forca e punës sot po ndryshon në  
       mënyrë të vazhdueshme çka ka sjellë nevojën që   
       organizatat të marrin në konsideratë 
       karakteristikat individuale të punonjësve të tyre 
       sesa grupimet në të cilat ata bëjnë pjesë. 

Përveç kësaj, zhvillimi teknologjik duket se po rrit 
nevojën për role pune më ndër personale dhe 
krijuese të bazuara në aftësi specifikisht njerëzore si 
kreativiteti, shërbimi ndaj klientit, përkujdesja ndaj 
të tjerëve dhe  bashkëpunimi 9.

Po lind nevoja që organizatat dhe njerëzit të sfidojnë 
pikëpamjen se teknologjia dhe njerëzimi janë fusha 
jo tangente apo rrënjësisht në kundërshtim me njëra 
tjetrën. Ne besojmë se vlera më e madhe shpesh vjen 
nga bashkimi dhe ndërveprimi i të dyjave 10 . Pyetja 
kryesore që shtrohet sot për diskutim është se a 
mund të mbeten organizatat në mënyrë të veçantë 
njerëzore në një botë të drejtuar nga teknologjia? 
Arritja e saj lidhet me konceptin e ndërmarrjes 
sociale.

Për të qenë një ndërmarrje sociale, tre janë atributet 
që një organizatë duhet të ketë 11 :

        Qëllimi: Një organizatë që jo vetëm e tregon   
       qëllimin e saj, por e përfshin kuptimin dhe   
       zbatimin e saj çdo ditë në çdo aspekt të punës;

        Potenciali: Një organizatë që është krijuar dhe  
       organizuar për të maksimizuar atë që njerëzit   
       janë të aftë të mendojnë, krijojnë dhe bëjnë në   
       një botë të automatizuar;

        Perspektiva: Një organizatë që inkurajon dhe     
       përqafon orientimin drejt të ardhmes, duke
       kërkuar jo vetëm se çfarë duhet optimizuar sot,     
       por si të krijojë vlerë nesër.

Skema e mësipërme ilustron më së miri lidhjen e 
ngushtë që ekziston mes teknologjisë dhe njerëzve.
Lidhja e parë flet për “konfliktin” që ekziston mes 
nxitjes për përkatësi dhe nevojës për individualitet.
Teknologjia krijon një botë ku gjithçka dhe çdo gjë 
mund të individualizohet. Megjithatë njerëzit 
kërkojnë të ndjejnë përkatësi ndaj një qëllimi e 
tërësie më të madhe.

Lidhja e dytë flet për 'konfliktin'' që ekziston mes 
nevojës për siguri në një botë që ndryshon çdo ditë. 
Ndryshimet teknologjike po i nxisin njerëzit 
vazhdimisht që të ri-aftësojnë veten. Megjithatë, ata 
ende kanë nevojë të ndihen të sigurtë.

Lidhja e tretë flet për “konfliktin” që ekziston mes 
ndërmarrjes së veprimeve të guximshme në një 
epokë të pasigurtë. Teknologjia nxit për të menduar 
se çdo gjë që mund të ndryshojë, do të ndryshojë.
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Perspektiva: Guximi në pasiguri
Organizatat që e shohin pasigurinë si mundësi dhe 
jo kërcënim mund të pozicionohen mjaft mirë në 
arritjen e suksesit duke ndërmarrë veprime 
vendimtare në një të ardhme të panjohur.

Kategoria e Perspektivës përfshin këto trende:

        Gjëegjëza e kompensimit, sfidat     
        e saj.     
        Kompensimi është një ndër zërat për të cilat 
        organizatat investojnë më së shumti kohë dhe    
        përpjekje për ta adresuar si duhet, për vetë 
        ndikimin që ka tek punonjësit dhe mbajtjen e   
        tyre. Për të siguruar një politikë kompensimi e 
        cila shton vlerë, fokusi i saj nuk duhet të jetë 
        vetëm tek numrat, por duhet të reflektojë se sa 
        organizata i vlerëson njerëzit dhe sa njerëzit  
        vlerësojnë organizatën.

        Strategjitë e qeverisjes së fuqisë  
       punëtore:
        Pyetje të reja për rezultate më të mira.
        Menaxhimi i forcës së punës kërkon marrjen e     
        vendimeve të rëndësishme dhe kritike në tre 
        rrafshe: të të ardhmes së punës, të forcës së   
        punës dhe të vendit të punës.

        Etika dhe e ardhmja e punës: Nga “a   
        mundemi” tek “si duhet”. Ndërthurja e   
        teknologjisë në ambientin e punës, kërkon nga   
        organizatat që të marrin vendime më konkrete   
        mbi çështje të etikës. Marrja e këtyre veprimeve   
        duhet të shoqërohet me ndryshim në qasje duke  
        kaluar nga “a mundemi” tek “si duhet” kur  
        përballemi me dilema etike.

Potenciali: Siguria përmes ri-krijimit
Një organizatë që mund t’i ndihmojë njerëzit e saj të 
gjejnë siguri në ndryshimin që ndodh në mënyrë të 
vazhdueshme, mund të përfitojë nga aftësia e saj për 
të përqafuar risitë që ato sjellin.

Kjo kategori përbëhet nga këto trende:

        Super ekipet: Integrimi i inteligjencës   
        artificiale në ekipe pune. Teknologjia dhe  
        inteligjenca artificiale po bëhen pjesë e 
        rëndësishme e strategjisë së kompanive, duke   
        shtyrë gjithmonë e më shumë ato drejt 
        formave të reja të integrimit sa më të mirë të 
        inteligjencës artificiale me punonjësit. Kjo për 
        të lehtësuar sa më shumë punën e tyre me 
        qëllim krijimin dhe shtimin e vlerës për  
        kompanitë.

        Menaxhimi i njohurive: Krijimi dhe ruajtja  
        e informacionit në një botë të ndërlidhur. 
        Menaxhimi i njohurive është procesi i krijimit,    
        shkëmbimit, përdorimit dhe administrimit të
        njohurive dhe informacioneve që krijohen në   
        një kompani 12 . Ky proces i shërben asaj për të 
        krijuar vlerë dhe për të gjeneruar avantazh   
        konkurrues, për të krijuar një kulturë pune e 
        cila nxit punonjësit të ndajnë njohuritë e   
        tyre duke ndihmuar në zhvillimin e punonjësve   
        të tjerë dhe të vetë kompanisë.

        Përtej riaftësimit: Investimi në 
        qëndrueshmëri për të ardhmen e pasigurt.    
        Trendet e zhvillimeve në tregjet e punës dhe   
        paqëndrueshmëria që i shoqëron ato po dikton    
        se riaftësimi i forcës së punës nuk është i   
        mjaftueshëm. Organizatat nevojitet të 
        konsiderojnë ndërtimin e një strategjie për  
        zhvillimin e forcës së punës, e cila rrit aftësinë e 
        organizatës për t’u përshtatur me këto 
        paqëndrueshmëri, duke mos u fokusuar      
        vetëm në riaftësimin e forcës së punës në 
        afatshkurtër, por investim në zhvillimin e tyre  
        në afatgjatë.
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Trendet kryesore 
në Shqipëri
Në vrojtimin e trendeve globale të kapitalit njerëzor 
për vitin 2020, në vendin tonë kanë marrë pjesë
73 kompani, të cilat operojnë në industri dhe 
sektorë të ndryshëm. Rreth 56.16% e pjesëmarrësve
ushtrojnë role në funksionin e burimeve njerëzore 
në kompanitë e tyre, ndërsa pjesa tjetër e 
pjesëmarrësve mbajnë role të ndryshme nga 
burimet njerëzore apo teknologjia e informacionit,
kryesisht në nivelet e mesme të menaxhimit (55%), 
si zëvëndës president (19%) apo nivele ekzekutive
“C-suite” (12%). Në raportin e këtij viti, trendi më i 
rëndësishëm në Shqipëri për vitin 2020 është 
identifikuar “E ardhmja e funksionit të Burimeve

16

Njerëzore”. Ky funksion sot, për vetë nevojën e 
tregut, duhet të marrë përsipër kryerjen e më shumë 
detyrave dhe luajtjen e një roli më strategjik në 
kompani. Për të arritur këtë, është i 
domosdoshëm fuqizimi i rolit të tyre, rritja e aftësive 
të profesionistëve të burimeve njerëzore si dhe 
mbështetje nga menaxhimi i kompanisë.

Përzgjedhja e trendeve të kapitalit njerëzor çdo vit 
varet nga shumë faktorë dhe ndryshime që
ndodhin si në tregun e punës ashtu edhe nga 
ndryshimet ekonomike, politike, sociale. Nga viti 
2011 dhe deri në raportin e këtij viti, nëntë janë 
kategoritë kryesore prej të cilave bëhet edhe 
identifikimi dhe përzgjedhja e trendeve. Në tabelën 
më poshtë, për Shqipërinë, janë pasqyruar trendet 
për vitin 2019 dhe ato për vitin 2020, në të cilën 
mund të vihet re sesi ka ndryshuar fokusi për secilin
dimension, ku në të gjitha trendet pasqyrohet qartë 
ndërthurja e përvojës njerëzore me teknologjinë.

Trendet në Shqipëri: Rëndësia e tyre.
FIGURA 8

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020
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Trendet në 2019 dhe 2020 në Shqipëri: Si ka ndryshuar fokusi i tyre.
FIGURA 9

Burimi: Analiza Deloitte

Krahasuar me vitin e kaluar, vërejmë se zhvillimi i 
vazhdueshëm i rolit të funksionit të Burimeve
Njerëzore ka marrë vëmendje të shtuar për vitin 
2020 duke u renditur trendi i parë për nga rëndësia.

Ndërkohë, për 3 trendet kryesore të vitit të kaluar 
2019, ato mbeten përsëri të rëndësishme edhe për
gjatë vitit 2020, por me orientim drejt menaxhimit 
të përvojës më të mirë të punonjësve për të arritur
suksesin organizativ.
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 Nxitja e ndjenjës së përkatësisë: nga 
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Strategjitë e qeverisjes së fuqisë 
punëtore

Organizimi i punës që të nxisë 
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Teknologjia e BNJ (HR cloud) Një memo për Burimet Njerëzore: Zgjero 
fokusin dhe ndikimin
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Trendet kryesore në Shqipëri

Nga rezultatet e vrojtimit në nivel global 13 , për vitin 
2020, janë nëntë trende të vlerësuara për adresim. 
Për Shqipërinë, secilit pjesëmarrës në vrojtim i është 
kërkuar të përzgjedhë trendet për vitin 2020, bazuar 
në karakteristikat e organizatës, industrisë apo 
sektorit ku operon apo strategjisë për të ardhmen. 
Përzgjedhja e trendeve nga pjesëmarrësit në vrojtim 
është dizajnuar sipas tre kritereve: rëndësia e 
trendit, niveli i urgjencës për adresim dhe 
gatishmëria e organizatës për t’i adresuar këto 
trende.

Urgjenca, Rëndësia dhe 
Gatishmëria e trendeve 
kryesore në Shqipëri.

Në vrojtim, u jemi drejtuar organizatave të 
vlerësojnë sipas mendimit të tyre trendet të cilat i 
konsiderojnë urgjente si dhe të vlerësojnë 
gatishmërinë e tyre lidhur me adresimin e secilës 
prej tyre.

Përgjithësisht, pjesëmarrësit në vrojtim i vlerësojnë 
trendet me një urgjencë nën mesataren (nën 50%), 
pasi edhe adresimi i tyre siç duket kërkon kohë, 
përshtatje dhe fuqizim të rolit të funksionit të
Burimeve Njerëzore në organizatë për të drejtuar 
dhe koordinuar këto ndryshime. Pavarësisht kësaj,
duke vlerësuar kapacitetet e tyre, ata mendojnë se 
janë deri diku gati për t’i adresuar ato nëse do të
ishte e domosdoshme. 

Nga një këndvështrim tjetër vlen të analizohet se sa 
prej trendeve të cilët janë listuar si të rëndësishëm 
(mbi 60 %) në fakt vlerësohen se kërkojnë adresim 
urgjent.

Megjithëse pjesëmarrësit në vrojtim njohin 
rëndësinë e këtyre trendeve për përmirësimin e 
rezultateve të organizatave të tyre, nga ana tjetër 
rezulton se ka një hendek të thellë në raport me 
nivelin e urgjencës së adresimit të tyre.

Trendet më të rëndësishme të 2019 në 2020
FIGURA 10

Burimi: Analiza Deloitte

2019 2020 (dhe renditja për këtë vit)

Përvoja e punonjësve   Mirëqenia e punonjësve - Trendi i 4-t më i rëndësishëm

Udhëheqja    Etika dhe e ardhmja e punës - Trendi i 2-të më i rëndësishëm

Të mësuarit si pjesë e jetës  Menaxhimi i njohurive - Trendi i 3-të më i rëndësishëm
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Gatishmëria VS Urgjenca
FIGURA 11
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Trendet kryesore në Shqipëri

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020

Rëndësia VS Urgjenca
FIGURA 12
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Edhe në rastin e krahasimit të nivelit të rëndësisë së 
trendeve me gatishmërinë e organizatave për t’i 
adresuar ato, evidentohet sërish një hendek i 
konsiderueshëm, veçanërisht në trendin e zhvillimit 
të vazhdueshëm të funksionit të BNJ apo të 
menaxhimit të njohurive të krijuara në organizatë. 
Ndërkohë, çfarë rezulton paradoksale është niveli 
më i lartë i gatishmërisë së organizatave për të 
adresuar trendin e etikës dhe atë të të ardhmes së 
punës të cilat janë të lidhura ngushtë me aplikimin e 
teknologjive të avancuara në proceset e punës si 
robotika, inteligjenca artificiale e automatizimi. 
Është e kuptueshme se me gjithë zhvillimet 
teknologjike në proceset e punës në organizata, ende 
niveli i automatizimit dhe aplikimit të tyre në 
Shqipëri, është në faza fillestare dhe ende larg 
zhvillimeve në tregje të tjera.

Krahasimi i trendeve: 
Shqipëri dhe rajoni

Ndryshimet në zhvillimin e kapitalit njerëzor 
variojnë në vende të ndryshme, për shkak të 
faktorëve zhvillimorë, gjeografikë, socialë dhe 
teknologjikë, kulturorë, klimës së të bërit biznes etj. 
Për të parë se si janë klasifikuar trendet edhe në 
vende të tjera, kemi përzgjedhur një kampion, mbi 
bazën e ndarjes gjeografike të Evropës Qendrore, ku 
bën pjesë dhe vendi ynë. Përveç vendeve të Evropës 
Qendrore si Hungaria, Rumania, Polonia dhe 
Republika Çeke, në këtë krahasim kemi përfshirë 
dhe Italinë si një vend fqinj me të cilin Shqipëria 
përveç lidhjeve kulturore ka dhe një nivel të 
konsiderueshëm të shkëmbimeve të mallrave dhe 
shërbimeve 14 . 

Rëndësia VS Gatishmëria
FIGURA 13
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Trendet kryesore në Shqipëri
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Përzgjedhja e shteteve kushtëzohet edhe nga numri 
kualifikues i pjesëmarrësve në vrojtim nga këto 
shtete (për t’u konsideruar në analizën e rezultateve 
të këtij vrojtimi, sipas metodologjisë se Deloitte, 
kërkohen të jenë të paktën 30 pjesëmarrës me 
përgjigje të vlefshme të pyetësorit të vrojtimit).

Sipas tabelës më poshtë, renditja e trendeve për nga 
rëndësia është e ngjashme në Shqipëri dhe në botë, 
me disa përjashtime në trende të cilat kryesojnë 
listën. 

 

Mirëqenia e punonjësit renditet si trendi më i 
rëndësishëm në nivel global. Ndërkohë, për vendin 
tonë renditjen e kryeson zhvillimi i vazhdueshëm i 
funksionit të Burimeve Njerëzore. Po ashtu, nxitja e 
ndjenjës së përkatësisë së fuqisë punëtore rezulton 
të jetë më pak e rëndësishme në Shqipëri, krahasuar 
me vendet e tjera. Megjithatë, mund të themi se 
përgjithësisht katër trendet më të rëndësishme, 
mbeten të njëjta në të gjitha vendet e 
lartpërmendura si dhe në nivel global.

Krahasimi: Renditja e trendeve për nga rëndësia në rajon dhe në botë.
FIGURA 14
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Qëllimi: Nxitja e ndjenjës së përkatësisë tek forcat e punës

  Trendi “Nxitja e ndjenjës së përkatësisë tek forcat e   
  punës” renditet si trendi i pestë për nga rëndësia 
  për vitin 2020 në Shqipëri nga 76% e 
pjesëmarrësve në vrojtim.

Përkatësia është konsideruar ndër vite si një nevojë 
bazike njerëzore. Studime të ndryshme arrijnë në 
përfundimin se individët motivohen në mënyrë 
rrënjësore nga ndjenja e përkatësisë e cila mund të 
përkufizohet si një dëshirë e fortë për të formuar 
dhe mbajtur lidhje të qëndrueshme njerëzore15.

Ashtu siç trajtohet edhe në raportin global të 
vrojtimit mbi trendet në kapitalin njerëzor për
2020, ndjesia e përkatësisë është rezultat i tre 
faktorëve. Punonjësit duhet të ndihen komodë në 
punë, si pasojë e trajtimit në mënyrë të drejtë dhe 
me respekt nga kolegët dhe eprorët e tyre. Ata duhet 
të ndihen të lidhur me njerëzit e tjerë me të cilët 
punojnë, ku kultura e kompanisë është sa më 
gjithëpërfshirëse, dhe të ndjejnë e dallojnë se  
kontributi i tyre ka ndikim në arritjen e suksesit të 
organizatës 16 .

Studimet tregojnë se organizatat të cilat arrijnë të 
krijojnë një kulturë të tillë kanë dy herë më tepër 
mundësi për të arritur dhe tejkaluar objektivat 
financiarë, tre herë më tepër mundësi për të qenë 
një organizatë me performancë të lartë në treg, 
gjashtë herë më tepër mundësi për të sjellë risi në 
shërbimet e tyre dhe tetë herë më tepër mundësi për 
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Qëllimi
Nxitja e ndjenjës së përkatësisë tek 
forcat e punës

të arritur rezultate më të mira biznesi. 17

Por në çfarë niveli maturiteti shfaqet ky trend në 
Shqipëri? Të pyetur lidhur me rëndësinë që i 
kushton kompania disa prej aspekteve të nxitjes së 
ndjenjës së përkatësisë tek forcat e punës, 76.47% e 
pjesëmarrësve në vrojtim u shprehën se për ta është 
e rëndësishme të nxisin një ambient pune ku 
punonjësit të ndihen pjesë e një komuniteti dhe të 
jenë të bashkuar me pjesën tjetër të organizatës 
përpos ekipit të tyre. Rreth 71 % shprehen se
është gjithashtu shumë e rëndësishme për ta të 
krijojnë një mjedis ku punonjësit të trajtohen në 
mënyrë të drejtë dhe ku të ecin në të njëjtin drejtim 
me qëllimin, misionin dhe vlerat e organizatës. Një 
aspekt tjetër i rëndësishëm që vërehet është edhe 
pohimi se punonjësit vlerësohen për kontributin e 
tyre individual. Kjo është me rëndësi pasi lidhet 
drejtpërdrejtë me procesin e vlerësimit të
performancës dhe sistemet e shpërblimit sipas 
kontributit të dhënë. Kompanitë duhet të investojnë 
në këtë drejtim, pasi është ndër faktorët kryesorë që 
ndikon ndjeshëm në motivimin e punonjësve.

HENDEKU NDËRMJET RËNDËSISË DHE 
GATISHMËRISË
Rreth 76% e pjesëmarrësve pohojnë se 
trendi “Nxitja e ndjenjës së përkatësisë tek 
forcat e punës” është i rëndësishëm ose
shumë i rëndësishëm për suksesin e 
organizatës, por vetëm 41% e tyre 
shprehen se janë gati për ta adresuar
këtë trend. 



Aspak e rëndësishme

Sa e rëndësishme është për kompaninë tuaj që të nxisë një mjedis pune ku:
FIGURA 15

Faktorët të cilët ndikojnë më tepër në aftësinë e 
organizatës në krijimin e ndjenjës së përkatësisë, 
konsiderohet Kultura Organizative për 53 % të 
pjesëmarrësve në vrojtim si dhe Mundësitë dhe 
Rritja (për 41.18% e pjesëmarrësve në vrojtim). 
Ndërkohë në raportin global të trendeve të kapitalit 
njerëzor janë renditur si faktorë kryesorë edhe sjellja 
e lidershipit/drejtuesve dhe ndërtimi i 
marrëdhënieve personale.

Kultura organizative i referohet sistemit të vlerave, 
besimeve dhe sjelljeve të cilat formëzojnë mënyrën 
sesi puna kryhet në organizatë. Kjo kulturë, nxit 
punonjësit të tregojnë më të mirën e tyre, të flasin 
dhe shprehen lirshëm në mjedisin e punës duke i 
siguruar se do të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe 
me respekt, duke ofruar mekanizmat e nevojshëm
për të matur sesi kontributi që ata japin, ndikon në 
performancën e kompanisë.

Në këtë aspekt shikohet e nevojshme që krijimi i 
ndjenjës së përkatësisë të jetë pjesë dhe të riformojë 
kulturën organizative të kompanisë, duke u 
orientuar më së tepërmi në përcaktimin dhe 
artikulimin e një qëllimi të përbashkët, kuptimplotë 
dhe gjithëpërfshirës.
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Pak e rëndësishme Shumë e rëndësishme

Punonjësit mund të shfaqin aftësitë e tyre në mënyrë autentike në vendin e punës

Punonjësit ndihen pjesë e komunitetit dhe të bashkuar me pjesën tjetër të kompanisë
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Cilët faktorë ndikojnë më shumë aftësinë e kompanisë tuaj për të krijuar një
ndjenjë përkatësie?

FIGURA 16

Studimet tregojnë se rëndësia e nxitjes së ndjenjës 
së përkatësisë tek punonjësit ndikon në mënyrë të 
qenësishme edhe performancën organizative. 
Kompanitë të cilat nxisin ndjenjën e përkatësisë tek 
punonjësit e tyre raportojnë një rritje të nivelit të 
përgjithshëm të performancës prej 56%, krahasuar 
me ato kompani për të cilat ndjenja e përkatësisë 
nuk është në qendër të vëmendjes së tyre. 
Gjithashtu raportohet se në këto kompani rreziku i 
largimit të punonjësve ulet me 50% dhe punonjësit 
të cilët ndihen pjesë e kompanisë marrin 75% më 
pak ditë leje për arsye shëndetësore.18

Në këtë linjë mendimi janë edhe pjesëmarrësit tanë 
në vrojtim, të cilët pohojnë se krijimi i ndjenjës së 

përkatësisë përmirëson performancën e organizatës-
dhe anasjelltas. Ajo rrit përputhshmërinë mes 
objektivave individuale dhe atyre të kompanisë si 
dhe forcon marrëdhëniet mes kolegëve dhe 
promovimin e kohezionit mes forcave të punës.

Përpos ndikimit pozitiv që nxitja e përkatësisë ka në 
performancën organizative, ky proces ka dhe disa 
barriera të cilat ndikojnë në zbatimin e saj. 
Pjesëmarrësit, në 41% të tyre, shprehen se barriera 
kryesore qëndron në faktin se nuk ka një përgjegjësi 
të përcaktuar brenda kompanisë për adresimin e 
këtij trendi i cili në të vërtetë duhet të jetë një 
atribut, prioritet dhe përgjegjësi e udhëheqjes së 
organizatës.
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Qëllimi: Nxitja e ndjenjës së përkatësisë tek forcat e punës

Mundësitë dhe rritja

Trajtimi i drejtë

Kultura Organizative

Marrëdhëniet personale

Drejtuesit

Natyra e punës

Qëllimi i kompanisë

41.18%

17.65%

52.94%

11.76%

23.53%

5.88%

17.65%
Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020
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Cilat mendoni se janë barrierat kryesore për krijimin e ndjenjës së përkatësisë në
kompaninë tuaj?

FIGURA 17

Në raportin global të trendeve të kapitalit njerëzor 
2020, pjesëmarrësit në të gjitha vendet e përfshira 
në vrojtim, janë shprehur se përkatësia duhet të 
promovohet në të gjithë organizatën (43.86% e 
pjesëmarrësve në vrojtim) ndjekur nga promovimi i 
përkatësisë në ekipe (28.96% e pjesëmarrësve në 
vrojtim). Ndërkohë në rastin e organizatave 
shqiptare të përfshira në vrojtim shikohet një qasje 
tjetër. Rreth 41.18% e pjesëmarrësve shprehen se 
përkatësia duhet të promovohet në të gjithë  

organizatën dhe gjithashtu 41.18% e tyre shprehen 
se përkatësia duhet të promovohet në departamente.

Pavarësisht këtyre barrierave, për vetë rëndësinë e 
lartë që ky trend ka për punonjësit dhe për 
organizatat, sugjerojmë për kompanitë që adresimin 
e tij, ta kenë pjesë thelbësore të strategjisë së tyre të 
menaxhimit të kapitalit njerëzor dhe në linjë me 
strategjinë e biznesit të tyre.

Kompleksiteti i aktiviteteve të biznesit ndër linja të ndryshme biznesi dhe barrierat gjeografike

Ne nuk kemi proceset dhe infrastrukturën e nevojshme për ta mbështetur atë

Nuk ka një përgjegjësi të qartë brenda kompanisë

Nuk është prioritet i drejtimit të kompanisë

23.53%

23.53%

23.53%

41.18%

Në cilin prej niveleve të hierarkisë është më i rëndësishëm krijimi i ndjenjës
së përkatësisë?

FIGURA 18

Në të gjithë kompaninë

Në departamente/funksione

Brenda ekipeve

41.18%

41.18%

17.65%
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Edhe në rastin e krahasimit të nivelit të rëndësisë së 
trendeve me gatishmërinë e organizatave për t’i 
adresuar ato, evidentohet sërish një hendek i 
konsiderueshëm, veçanërisht në trendin e zhvillimit 
të vazhdueshëm të funksionit të BNJ apo të 
menaxhimit të njohurive të krijuara në organizatë. 
Ndërkohë, çfarë rezulton paradoksale është niveli 
më i lartë i gatishmërisë së organizatave për të 
adresuar trendin e etikës dhe atë të të ardhmes së 
punës të cilat janë të lidhura ngushtë me aplikimin e 
teknologjive të avancuara në proceset e punës si 
robotika, inteligjenca artificiale e automatizimi. 
Është e kuptueshme se me gjithë zhvillimet 
teknologjike në proceset e punës në organizata, ende 
niveli i automatizimit dhe aplikimit të tyre në 
Shqipëri, është në faza fillestare dhe ende larg 
zhvillimeve në tregje të tjera.
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Mirëqenia e punonjësve dhe rëndësia e saj për kompaninë

  Në raportin e vitit të kaluar, një nga trendet   
  kryesore të identifikuara ishte përvoja e punonjësve 
  me organizatën, si një ndër faktorët kryesorë që 
ndikon dhe performancën e saj. Në një kohë kur 
lufta për talente po rritet ndjeshëm ndikuar kjo edhe 
nga emigrimi i forcës së punës, organizatat janë 
duke u bërë gjithmonë e më shumë të 
ndërgjegjshme për krijimin e një përvoje pozitive 
punësimi për punonjësit e tyre gjatë gjithë ciklit të 
marrëdhënies së punës. Këtë vit, një fokus i veçantë 
i është kushtuar mirëqenies së punonjësve. Sipas 
CIPD, mirëqenia e punonjësve përkufizohet si 
krijimi i një mjedisi pune i cili promovon ndjenjën e 
përkatësisë tek punonjësit dhe që u mundëson atyre 
të arrijnë potencialin maksimal, në përfitim të vetes 
dhe kompanisë 19 .

Kompanitë më të mëdha në botë investojnë një pjesë 
të madhe të buxhetit të tyre në krijimin e 
programeve të burimeve njerëzore në funksion të 
mirëqenies së punonjësve 20 . Mirëqenia e
punonjësve është më shumë sesa thjesht krijimi i një 
politike të mirë përfitimesh. Ajo përfshin disa 
dimensione:

        Dimensioni intelektual lidhet me ndryshimin e    
        mënyrës së të menduarit, si rezultat i
        ndërveprimit me kolegët dhe pjesëtarë të tjerë   
        të rretheve sociale;

        Dimensioni profesional i mundëson punonjësit   
        të kuptojë pikat e tij të forta nga pikëpamja e
        aftësive profesionale, si dhe të njohë potencialet   
        e tij për përparim të mëtejshëm në karrierë;

        Dimensioni fizik mundëson rritjen e mirëqenies   
        fizike të punonjësve;

        Dimensioni social lidhet me lehtësimin e   
        balancës punë – jetë;
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Mirëqenia e punonjësve 
dhe rëndësia e saj për kompaninë
Të jetosh dhe të performosh në maksimum

         Dimensioni emocional lidhet me inteligjencën   
        emocionale dhe me aftësinë për të njohur më
        mirë veten dhe të tjerët.

Për organizatat shqiptare pjesëmarrëse në vrojtim, 
strategjia për mirëqenien e punonjësve është e 
fokusuar më shumë në ofrimin e sigurisë në punë 
(për 41.18 % të tyre ) dhe në shëndetin fizik, mendor 
dhe financiar të tyre (për 23.53 %). Por kjo nuk 
është e mjaftueshme. Sipas një studimi të kryer nga 
Fondacioni Friedrich Ebert 21 , stresi i lidhur me 
punën në vendin tonë, shënon një rritje të lartë tek 
punonjësit. Të dhënat e studimit treguan se faktorë 
si presioni i kohës; paqartësia e rolit të punës,
detyrave dhe përgjegjësive që lidhen me këtë rol; 
mbivendosjet e tyre; mungesa e promovimit;
vështirësia në delegimin e punëve; puna jo e mirë në 
grup; mungesa e përfshirjes në vendimmarrje;
trajtimi i pabarabartë në punë; angazhimi në detyra 
të vështira; dhe niveli ulët i pagës ndikojnë në
rritjen e nivelit të stresit tek punonjësit. Të gjithë 
këta faktorë, shoqëruar dhe me faktorë të tjerë
jashtë organizatës, e bëjnë menaxhimin e këtij 
trendi jo të lehtë për t'u adresuar, si dhe më 
kompleks.

HENDEKU RËNDËSI – GATISHMËRI
Rreth 78% e pjesëmarrësve në vrojtim
pohojnë se trendi “Mirëqenia e punonjësve
dhe rëndësia e saj për kompaninë” është i
rëndësishëm ose shumë i rëndësishëm në
suksesin e kompanisë, por vetëm 51% e
tyre shprehen se janë gati për ta adresuar
këtë trend.



5.88%
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Cili pohim përshkruan më mirë strategjinë e kompanisë suaj mbi mirëqenien e
punonjësve? 

FIGURA 19

Një nga arsyet e shumta se përse mirëqenia e 
punonjësve konsiderohet sot një çështje e rëndë-
sishme për kompanitë është lidhja që ekziston mes 
saj, performancës së punonjësve dhe të biznesit në 
tërësi. Studimet tregojnë se ekziston një lidhje 
pozitive mes rendimentit organizativ dhe mirëqenies 
së punonjësve. 22

Ky konstatim gjen zbatim të gjerë edhe në rastin e 
organizatave shqiptare. Rreth 73.64 % e  
pjesëmarrësve e njohin mirëqenien e punonjësve si 
një nxitës dhe faktor të rëndësishëm të 
performancës organizative.

Strategjia jonë e mirëqenies është gjithëpërfshirëse dhe e integruar për t'iu dhënë punonjësve një ndjenjë
përkatësie

Strategjia jonë e mirëqenies është e fokusuar në shëndetin fizik, mendor dhe financiar të punonjësve tanë

Strategjia jonë e mirëqenies është e fokusuar në shëndetin fizik të punonjësve tanë

Strategjia jonë e mirëqenies është e fokusuar më së tepërmi në sigurinë në punë
41.18%

Nuk kemi një strategji të mirëqenies së punonjësve
17.65%

23.53%

Në çfarë niveli konsiderohet mirëqenia si nxitës i performancës së përgjithshme
në kompaninë tuaj?

FIGURA 20

Shumë e rëndësishme

E rëndësishme

Pak e rëndësishme

36.84%

36.84%

15.79%

Aspak e rëndësishme
10.53%

11.76%
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Mirëqenia e punonjësve dhe rëndësia e saj për kompaninë

Megjithatë, pavarësisht rritjes së rëndësisë së këtij 
trendi, vetëm 52.94 %e tyre pohojnë se e masin
ndikimin që ka ky trend në performancën 
organizative.

Në të vërtetë, matja e ndikimit të mirëqenies së 
punonjësve është tepër e rëndësishme. Ne
rekomandojmë që kjo matje të kryhet nga 
kompanitë jo e bazuar vetëm në parimin tradicional 
të kthimit nga investimi në rritjen e mirëqenies se 
punonjësve në raport me rritjen e të ardhurave e
kompanisë. Objektivi i këtij vlerësimi duhet të jetë 
vetë rritja e mirëqenies së punonjësve dhe
efikasiteti i programeve, politikave dhe procedurave 
të vendosura nga kompania për këtë qëllim.
Ashtu siç e përmendëm më lart, lidhja pozitive mes 
mirëqenies së punonjësve, performancës së tyre
në punë dhe e vetë organizatës është tepër e lartë.

Ndër praktikat më eficiente në matjen e ndikimit të 
masave të marra nga organizatat, janë anketat e
punonjësve të cilat masin indeksin e angazhimit të 
tyre me organizatën duke përfshirë dhe vlerësimin e 
dimensioneve të tjera të përvojës në punë si mjedisi 
i punës, puna në vetvete diversiteti dhe përfshirja e 
punonjësve, udhëheqja, karriera dhe zhvillimi 
profesional apo përftimet.

Një ndër strategjitë kryesore për të promovuar 
mirëqenien është edhe ri-dizajnimin i proceseve të
punës. Kjo lidhet me administrimin e pyetjeve 
thelbësore mbi temën kryesore sot në fushën e 
kapitalit njerëzor dhe të biznesit “e ardhmja e 
punës” (The future of work): si do të kryhet puna, ku 
do të kryhet, kur do të kryhet dhe nga kush.

Përsa i përket pjesëmarrësve në vrojtim, rreth 
47.06% e tyre pohojnë se një nga mënyrat e 
përdorura për ri-dizajnimin e proceseve të punës ka 
qenë përdorimi i teknologjisë për të krijuar më tepër 
bashkëpunim dhe ndërveprim mes punonjësve. Kjo 
thekson edhe më shumë nevojën për të investuar në 
rritjen e kapaciteteve teknologjike si dhe 
ri-inxhinierimin e proceseve të punës për t’ju
përshtatur më lehtë politikave të reja të të punuarit, 
si në rastin e punës në distancë.

FIGURA 21

A e mat kompania juaj ndikimin e 
mirëqenies në performancën
organizative?

Po Jo

51%

27%22%
47.06%

52.94%
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29.41%
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Cilat nga hapat në vijim, në lidhje me ri-dizajnimin e proceseve të punës keni aplikuar
për të promovuar mirëqenien në kompaninë tuaj?

FIGURA 22

Për të siguruar adresimin sa më të mirë të këtij 
trendi, sugjerojmë për udhëheqjen e organizatave në
vendin tonë të kuptojnë qartë nevojat e punonjësve 
të tyre. Në fillim të raportit shpjeguam se politikat
që ndërmerren nga kompanitë duhet të jenë të 
personalizuara, për shkak të karakteristikave të
ndryshme që punonjësit kanë. Të kuptuarit e 
nevojave të tyre do t’i ndihmonte në adresimin më të
lehtë të këtij trendi. Në analizën e rezultateve të 
vrojtimit për të gjithë pjesëmarrësit në këtë vrojtim
në mbarë botën, evidentohet se kompanitë të cilat 
përgjegjësinë për mirëqenien e punonjësve ja kanë
ngarkuar funksionit të burimeve njerëzore, kishin 
edhe strategjitë më cilësore të mirëqenies 23 .

Nga të dhënat tona të vrojtimit në Shqipëri, rreth 
36.84 % e pjesëmarrësve, menaxherët e linjës/ 
eprorët e drejtpërdrejtë, janë përgjegjës për nxitjen e 
mirëqenies së punonjësve, të ndjekur nga drejtuesit 
e departamenteve për 26.32 % të pjesëmarrësve dhe 
Departamenti i Burimeve Njerëzore për 21.05 %
të tyre.

Megjithatë, ajo çfarë mbetet dhe përforcohet edhe 
më tej nga të gjithë pjesëmarrësit (100 % e tyre) 
është se mirëqenia e punonjësve është një 
përgjegjësi organizative dhe se ajo duhet të jetë
pjesë e pandashme e kulturës së kompanisë.

Prezantim i aktiviteteve të lidhura me mirëqenien në aktivitete të ndryshme

Ridizenjim fizik i vendit të punës

Mundësimi i punësimit part-time ose bazuar në projekte

Rritja e mundësisë për kryerjen e punës në ambjente të tjera
11.76%

Rritja e fleksibilitetit në oraret e punës
23.53%

11.76%

17.65%

Rritja e autonomisë tek punonjësit

Përdorimi i teknologjisë për të krijuar më tepër bashkëpunim dhe ndërveprim mes punonjësve
47.06%

Nuk kemi kryer ri-dizajnim të proceseve të punës për të promovuar mirëqenien
35.29%

41.18%
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Mirëqenia e punonjësve dhe rëndësia e saj për kompaninë
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Ndërmarrja sociale në veprim: Paradoksi si një formë zhvillimi



  Në dekadën e fundit, organizatat janë bazuar   
  tradicionalisht në karakteristikat dalluese të 
  brezave të ndryshëm në informimin dhe hartimin e 
strategjive dhe programeve të forcave të punës, ku 
mosha e punonjësve ka shërbyer si faktor kryesor në 
grupimin e tyre në këto gjenerata, e për rrjedhojë në 
hartimin e strategjive të diversifikuara sipas 
specifikave dhe karakteristikave të secilës gjeneratë.

Pak më shumë se gjysma e pjesëmarrësve në vrojtim 
(rreth 53 %), pohojnë se i marrin në konsideratë 
dallimet që ekzistojnë mes gjeneratave të ndryshme 
gjatë procesit të hartimit të programeve të ndryshme 
të forcës së punës. Ndërkohë pjesa tjetër (48.05%) 
shprehen se këto dallime janë shumë pak ose aspak 
të rëndësishme gjatë këtij procesi për ta.

Në parathënien e raportit, u ndalëm për të 
shpjeguar tiparet dalluese të gjeneratave që sot janë 
prezente në forcat e punës. 

Trendet e identifikuara nga analiza e rezultateve të 
vrojtimit për vitin 2020 në rang global, ri-konfirmo-
jnë atë që tashmë është realitet - lidhjen dhe 
ndërveprimin e ngushtë mes teknologjisë dhe 
njerëzve, edhe pse në vendin tonë, për shkak të 
nivelit të zhvillimit teknologjik nuk mund të thuhet 
e njëjta gjë. Përveç zhvillimeve teknologjike, edhe 
ndryshimet e vazhdueshme të parametrave që po 
njohin tregjet e punës, i ka bërë studiuesit të 
mendojnë mbi këto dallime mes gjeneratave, që në 
fakt tani po duket se më tepër janë mite.

Në një studim të publikuar nga American 
Management Association 24 , shpjegohet se 
pavarësisht se cilës gjeneratë i përkasin, njerëzit 
vlerësojnë si të rëndësishme në rrafshin e punës dhe 
jetës profesionale aspekte të njëjta dhe se dallimet
mes tyre bazohen më shumë në karakteristikat 
individuale të secilit. 

Të gjithë pa përjashtim dëshirojnë të trajtohen me 
respekt, çdo kush dëshiron të mësojë dhe zhvillohet 
më tej, çdo kush dëshiron të vlerësohet për punën që 
kryen e t’i njihet kontributi i dhënë. Për t’iu 
përshtatur këtij trendi të ri, Gina Pell ka identifikuar 
edhe termin “perennials” 25 , i cili e vë theksin tek 
rëndësia për të parë përtej gjeneratave dhe për t’u 
fokusuar tek njerëzit dhe nevojat e tyre individuale. 

HENDEKU RËNDËSI - GATISHMËRI
Rreth 63% e pjesëmarrësve në vrojtim 
pohojnë se trendi “Fuqia punëtore përtej 
gjeneratave” është i rëndësishëm ose 
shumë i rëndësishëm për suksesin e 
organizatës, por vetëm 41% e tyre shpre-
hen se janë gati për ta adresuar këtë 
trend.

Fuqia punëtore pertej gjeneratave
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FIGURA 23

Sa të rëndësishme janë dallimet mes 
gjeneratave gjatë hartimit të programeve
të forcave të punës në kompaninë tuaj?

Shumë të rëndësishme

Të rëndësishme

Pak të rëndësishme

Nuk janë të
rëndësishme

35.29%

17.65% 11.76%

35.29%

Fuqia punëtore 
përtej gjeneratave
Udhëheqja e tyre

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për
Shqipërinë, 2020



Zhvillimi i drejtuesëve
20.00%

Nëse më parë mendohej se një individ mesatarisht e 
ndryshon karrierën 5-7 herë gjatë jetës profesionale, 
sot vlerësohet se rreth 30% e forcës së punës, mund 
të ndryshojë karrierën çdo 12 muaj, duke i bërë edhe 
punonjësit e Gjeneratës X dhe Baby Boomers të 
qëndrojnë të përditësuar me këto ndryshime dhe të 
aftë për t’u përshtatur me to ashtu si dhe kolegët e 
tyre të gjeneratave të tjera Millennials dhe Z.

Të gjitha zhvillimet që përmendëm më lart, i kanë 
ndërgjegjësuar më shumë punonjësit për rolin e tyre 
në organizatë, nevojat që ata kanë për të pasur 
sukses në tregun e punës dhe si rrjedhojë e kësaj, ata 
janë duke i shprehur më hapur kërkesat e tyre të 
cilat po bëhen gjithmonë e më shumë të ngjashme, 
më shumë sesa mendohej.

Pavarësisht këtij trendi të ri, pjesëmarrësit tanë në 
vrojtim, të pyetur se cilat janë ato programe të cilat 
hartohen duke pasur në konsideratë karakteristikat 
e gjeneratave, 46.67% identifikojnë në majë të listës 
programet e trajnimit dhe ato të menaxhimit të
performancës së punonjësve (rreth 47 % secila) dhe 
programet e tërheqjes së talenteve (40 %), ato të 
ndjekura nga programet e zhvillimit të karrierës (me 
33% të tyre).
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Cili nga programet në vijim hartohen duke marrë në konsideratë tiparet e
gjeneratave të ndryshme?

FIGURA 24

Programet e mirëqenies

Përfitimet

Menaxhimi i performancës

Tërheqja e talenteve
40.00%

Zhvillimi i karrierës
33.33%

20.00%

26.67%

46.67%

Trajnimi
46.67%
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Burimi: Vrojtimi global i trendeve të kapitalit njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020



Fuqia punëtore përtej gjeneratave

41

T’i analizojmë më hollësisht këto programe. Nëse do 
t’i shikonim ato nga këndvështrimi i suksesit të 
arritjes së qëllimit të tyre, tashmë është e pranuar se 
çelësi i suksesit është hartimi dhe zbatimi i tyre 
bazuar në karakteristikat individuale të çdo 
punonjësi 26 . Programet e trajnimit dhe zhvillimit të 
punonjësve përveç aftësimit teknik standard 
bazohen edhe në nevojat individuale për trajnim të 
identifikuara gjatë procesit të vlerësimit të 
performancës së punonjësit. Nga ana tjetër, të gjitha 
qasjet dhe modelet e vlerësimit të performancës, 
pavarësisht synimit të arritjes së një vlerësimi sa më 
objektiv duke u bazuar në skema të strukturuara të 
treguesve kyç të performancës (TKP) dhe në 
matricat e kompetencave për nivele dhe role të 
ndryshme pune, njohin dhe aspektin e atributeve 
individuale të një punonjësi si karakteristikat e 
sjelljes në punë, stili i punës apo tipare të 
personalitetit dhe më thellë edhe të karakterit. Për të 
njëjtat arsye, edhe vlerësimi i aktiviteteve trajnuese 
nga punonjës individualë për të njëjtin modul apo 
program trajnimi e zhvillimi vlerësohen në mënyra 
të ndryshme e ndikuar kjo edhe nga përvoja e 
perceptuar individuale gjatë një procesi mësimi.

Në lidhje me dallimet mes gjeneratave, në realitetin 
tonë, rreth 61.11% e pjesëmarrësve në vrojtim 
shprehen se në fakt këto dallime po thellohen.  
Rreth 50% e tyre identifikojnë si dallimet më 

kryesore pritshmëritë për përparim në karrierë, 
ndjekur më pas nga pritshmëria për siguri në punë, 
aftësia për të mësuar, aftësia për të ndryshuar rol në 
organizatë dhe pikëpamjet mbi ekuilibrin punë – 
jetë (me respektivisht 33.33%). Megjithatë, 
pjesëmarrësit tanë në këtë vrojtim, shprehen se në 
tre vitet në vazhdim, këto dallime do të zbehen 
(përveç aftësisë për të ndryshuar rol në organizatë). 
Pavarësisht se kjo çështje nuk shfaqet ndër më 
kryesoret, rëndësi duhet t’i kushtohet edhe aspek-
teve që lidhen me teknologjinë dhe pritshmërinë për 
ndikim social ose aktivizëm. 

Aktivizmi është sot karakteristika më e përfolur e 
Millenials (aspektet politike, lëvizjet e ndryshme, 
reagimet për situatat që po ndodhin në vendet e tyre 
etj.) Për sa i përket teknologjisë si kryefjalë në 
vendet e zhvilluara, ajo po drejton tregun e punës 
dhe jetën në tërësi, ndërkohë e dhënë për t'u marrë 
në konsideratë është fakti se ajo mendohet e 
vlerësuar në të njëtjtat nivele në vendin tonë. Në 
fakt, duke gërmuar më thellë në këto të dhëna na 
rezulton se për të gjitha gjeneratat këto pritshmëri 
janë të nevojshme dhe të rëndësishme. Ndryshon 
vetëm forma dhe mënyra se si përfaqësuesit e secilës 
prej tyre i shprehin, i demonstrojnë apo se si ata 
kërkojnë t’i arrijnë dhe t’u plotësohen ato. E e këto 
nuk janë dallime mes gjeneratash, por nevoja dhe 
karakteristika personale të çdo individi.
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Cilat mendoni se janë ndryshimet më të mëdha tek gjeneratat sot dhe pas tre vitesh?
FIGURA 25

Hyrja në tregun e punës e gjeneratës Millenials, nën 
presionin e luftës për talente, zhvillimeve ekono-
mike, dhe të hapjes së tregjeve të punës, detyroi 
shumë organizata dhe studiues të analizonin 
karakteristikat, sjelljet, pritshmëritë dhe dallimet 
me gjeneratat e tjera duke u munduar të përshtatnin 
strategjitë e tyre, programet e menaxhimit të
talenteve dhe kulturën organizative orientuar drejt 
pritshmërive të kësaj gjenerate të re.

E njëjta qasje u ndoq edhe me shfaqjen e gjeneratë Z 
në kompozimin e forcës së punës. Trendi i 
identifikuar në edicionin e këtij viti të vrojtimit të 
Deloitte, dikton për një qasje të re drejt hartimit të 
strategjive jo më duke i grupuar punonjësit sipas 
gjeneratave konvencionale, por sipas 
karakteristikave të tyre të sjelljes dhe nevojave 
individuale, duke ndjekur të njëjtën qasje si për 
klientët e shërbimeve dhe produkteve të tyre - duke i
trajtuar punonjësit si klientë, klientët e tyre të 
brendshëm.

Pritshmëritë për përparim

Pritshmëritë për besnikëri/siguri në punë
16.67%

38.89%

38.89%

50.00%

33.33%

33.33%

33.33%

33.33%33.33%

11.11%

22.22%

Aftësitë për të mësuar
11.11%

Aftësitë për të ndryshuar rol

SotPas 3 vitesh

Njohuritë lidhur me teknologjinë
27.78%

Pikëpamjet e balancës punë/jetë

Pritshmëritë e ndikimit social ose aktivizmit
16.67%

2020 Deloitte Albania Human Capital Trends
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Ndërmarrja sociale në veprim: Paradoksi si një formë zhvillimi



  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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Potenciali
Superekipet: Inteligjenca 
artificiale në grupe

Potenciali

HENDEKU RËNDËSI – GATISHMËRI
Rreth 63% e pjesëmarrësve në vrojtim
pohojnë se trendi “Superekipet: 
Inteligjenca artificiale në grupe” është i
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:

Punët që kërkojnë aftësi specifike për të përmbushur detyra dhe operacione fikse. 
(p.sh. Etiketim të dhënash, përkthim, testim përdoruesi, do të:

91.67%

25%

50%

8.33%

8.33%
41.67%
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Ulen Nuk do të kenë ndryshim Do të rriten

a.
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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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Ndërmarrja sociale në veprim: Paradoksi si një formë zhvillimi



  Menaxhimi i njohurive renditet ndër katër trendet   
  me rëndësinë më të lartë për këtë vit në Shqipëri 
  nga 78% e pjesëmarrësve në vrojtim. Të menax-
hosh njohurinë apo dijen e krijuar në organizatë do 
të thotë të kesh mundësinë ta përdoresh atë në 
mënyrën më produktive të mundshme. Renditja si 
një nga trendet më të rëndësishme për këtë vit, 
është një tregues inkurajues për rritjen e nivelit të 
maturitetit të kompanive në Shqipëri në këtë aspekt, 
e nxitur kjo dhe nga zhvillimet në tregun vendas dhe 
sfidat gjithmonë e më komplekse me të cilat 
përballen ato në tregun e punës veçanërisht me 
qarkullimin e forcave të punës dhe luftës për talente. 

Për këtë arsye, mendojmë se është e domosdoshme 
që menaxhimi i njohurive të trajtohet si një element 
kyç i menaxhimit të performancës si dhe ruajtjes së 
avantazhit konkurrues dhe qëndrueshmërisë së 
biznesit.

Si koncept, menaxhimi i njohurive është procesi i 
krijimit, shkëmbimit, përdorimit dhe administrimit 
të njohurive dhe informacioneve të një kompanie 33 . 
Menaxhimi i njohurive i shërben asaj për të krijuar 
vlerë dhe për të gjeneruar avantazh konkurrues. Si 
një fushë studimi ajo i ka fillesat përpara 30 viteve 
dhe është transformuar nga një term me kontekst
akademik në një komponent të rëndësishëm të 
menaxhimit të performancës së kompanive.
Në ditët e sotme, kur teknologjia dhe automatizimi 
përbëjnë kryefjalën e ditës dhe kur tregu ndryshon 
me shpejtësi, kompanitë duhet të jenë të afta të 
reagojnë në kohë për të siguruar vazhdimësinë e 
biznesit dhe kjo lidhet me konceptin e organizatës 
që “nxë” (learning organization). Ky koncept i 
referohet aftësisë që ka një kompani për t’i 
mundësuar çdo anëtari të saj të mësojë në mënyrë të 
vazhdueshme dhe të jetë e aftë të transformojë 
veten.

Menaxhimi i njohurive: Krijimi dhe ruajta e informacionit për një botë të ndërlidhur

Menaxhimi i njohurive përfshin veprimtari të 
lidhura me përdorimin dhe shkëmbimin e
njohurive në të gjithë strukturat organizative të një 
kompanie, menaxhimin e rrjeteve të brendshme dhe 
të jashtme të informacionit, si njohuritë rreth 
kompanive bashkëpunëtore, konkurrentëve, 
klientëve ose furnitorëve. Menaxhimi i duhur i 
njohurive mundëson përmirësimin në mënyrë të 
vazhdueshme të produkteve/ shërbimeve duke 
rritur fitimin dhe ulur koston, përmirëson aftësinë 
për të marrë vendime më shpejt dhe në mënyrë të 
sigurt si dhe nxit gjenerimin e ideve inovatore.

Përveç nivelit të rëndësisë, është gjithashtu e 
rëndësishme të kuptojmë konceptin e menaxhimit të 
njohurive në bazë të etapave në të cilat zhvillohet si 
proces:

        Ndarja e njohurive me pjesën tjetër të ekipit si    
        proces i shpërndarjes së informacionit brenda   
        kompanisë;

1.

HENDEKU RËNDËSI – GATISHMËRI
Rreth 78% e të anketuarve pohojnë se
trendi “Menaxhimi i njohurive: Krijimi dhe
ruajtja e informacionit për një botë të
ndërlidhur” është i rëndësishëm ose
shumë i rëndësishëm në suksesin e 
kompanisë por vetëm 46% e tyre shprehen
se janë gati për ta adresuar këtë trend.
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Ndërkohë 50% e pjesëmarrësve në vrojtim e 
përkufizojnë si procesi i zhvillimit të njohurive të 
reja duke krijuar shërbime, produkte dhe procese të 
reja pune.

Sipas një studimi të Deloitte 34 , Menaxhimi i 
Njohurive sjell avantazh konkurrues dhe mundëson 
shtimin e vlerës për kompaninë, pasi lejon:

        mbrojtjen e kapitalit intelektual të kompanisë, e    
        cila nuk mund të imitohet apo kopjohet;

        përqendrimin në një nga asetet më të 
        rëndësishme - kapitalin njerëzor. Përvetësimi i
        njohurive të reja prej tyre mundëson kryerjen   
        më me efektivitet të detyrave;

        rritjen e bashkëpunimit mes punonjësve, e cila   
        sjell gjenerimin e ideve të reja të cilat ndikojnë   
        në përmirësimin e çdo procesi pune.

        Ruajtja e njohurive dhe informacioneve në një   
        databazë të kompanisë, e cila siguron qasje dhe   
        përdorimin e saj në çdo kohë, duke siguruar 
        vazhdimësi të biznesit edhe në rastet e 
        largimeve të punonjësve me përvojë;

        Zhvillimin e njohurive të reja të cilat vijnë si 
        proces i përmirësimit të shërbimeve apo
        produkteve;

        Krijimi dhe shtimi i vlerës nga zbatimi i   
        njohurive në aktivitetet e përditshme në
        kompani.

Të pyetur se si do ta përkufizonin konceptin e 
Menaxhimit të Njohurive në kompanitë e tyre,
72.22 % e pjesëmarrësve në vrojtim, e përkufizojnë 
atë si një proces i krijimit dhe shtimit të vlerës nga 
zbatimi i njohurive në aktivitetet e tyre të 
përditshme të punës. 

2.

3.

1.

2.

3.

4.
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Si do ta përkufizonit konceptin e menaxhimit të njohurive?
FIGURA 29

Krijim dhe shtim të vlerës në kompani nga zbatimi i njohurive

Zhvillim i njohurive të reja

Ruajtja e njohurive dhe informacioneve për përdorim në një kohë të mëvonshme

72.22%

50.00%

33.89%

Ndarja e njohurive me pjesën tjetër të ekipit
33.89%
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Menaxhimi i njohurive: Krijimi dhe ruajta e informacionit për një botë të ndërlidhur

Rritja e rëndësisë së Menaxhimit të Njohurive 
kërkon që edhe kompanitë të jenë në gjendje ta 
menaxhojnë siç duhet këtë proces nga pikëpamja e 
kompetencave dhe mundësuesve të tjerë, 
si veçanërisht kultura e përshtatshme organizative 
dhe mjedisi teknologjik.

Pjesëmarrësit në vrojtim, u pyetën sesa efektivë 
mendojnë se janë në këtë proces dhe kush kanë qenë 
aspektet të cilat kanë pasur ndikim më të madh në 
menaxhimin e njohurive.

        Pjesëmarrësit kanë vlerësuar se janë më efektiv    
        në etapën e katërt dhe të parë të menaxhimit të  
        njohurive, me përkatësisht 66,66 % dhe 61.11%    
        e tyre në kategoritë shumë efektive dhe efektive.

        Ndër aspektet kryesore, të cilat kanë pasur   
        ndikimin më të madh në fokusin ndaj 
        menaxhimit të njohurive në kompanitë e tyre, 
        listohen kalimi në struktura organizative të    
        bazuara në ekipe (me 52.94 % të 
        pjesëmarrësve), shpejtësia dhe frekuenca me të    
        cilën aftësitë dhe vendet e punës po ndryshojnë 
        dhe sasia dhe përdorimi gjithnjë e në rritje i të 
        dhënave (me respektivisht 35.29 % të të
        anketuarve).

Në një botë të drejtuar nga informacioni, e nxitur 
dhe nga kultura organizative jo e mbështetur në 
qasjen e “learning organization”, punonjësit 

shtyhen drejt mos-ndarjes së informacionit me 
kolegë të tjerë, çfarë sipas perceptimeve të tyre, 
krijon për ta siguri për vendin e punës. Bazuar dhe 
në përvojën tonë të këshillimit si dhe nga rezultatet 
e këtij vrojtimi, mund të themi se ky fenomen, është 
i pranishëm në jetën organizative në vendin tonë. 
Lajmi i mirë është, se ashtu siç e theksuam dhe më 
lart, vërehet një maturitet më i lartë nga kompanitë 
në lidhje me këtë aspekt të domosdoshëm, çfarë ka 
sjellë dhe renditjen e këtij trendi në një prej 
trendeve kryesuese të listës së tyre për nga rëndësia. 
Megjithatë, pavarësisht këtij zhvillimi pozitiv, 
vërehet se ky aspekt konsiderohet vetëm nga rreth 
29% e pjesëmarrësve si trend urgjent për t’u 
adresuar në 12 deri në 18 muajt e ardhshëm. Kjo 
mbështetet edhe nga fakti që vetëm 47% e tyre e 
ndjejnë se organizatat e tyre përkatëse janë gati për 
të ndërmarrë hapa konkretë për adresimin e këtij 
trendi nga pikëpamja e aftësive dhe e burimeve 
financiare.

Ndaj pyetjes se cilat mund të jenë pengesat për të 
siguruar apo përmirësuar menaxhimin e njohurive, 
të cilat mendojmë se kanë ndikim edhe në nivelin e 
urgjencës dhe të gatishmërisë, pjesëmarrësit 
identifikojnë disa prej tyre si më kryesoret.

54

44.44%

Sa efektive është kompania juaj në etapat e mëposhtme?
FIGURA 30

Krijimi dhe shtimi i vlerës nga zbatimi i njohurive

Zhvillimi i njohurive

Ruajtja e njohurive

38.89%

22.22% 27.78% 10.00%

10.00%

10.00%

5.56% 13.00%

11.11% 33.33%

11.11% 44.44%

44.44%
38.89%

Ndarja e njohurive
50.00%

Jo efekive Pak efektive Efektive Shumë efektive

a.

b.
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Cili nga aspektet në vijim ka pasur ndikimin më të madh në menaxhimin e
njohurive në kompaninë tuaj? Zgjidhni deri në dy.

FIGURA 31

Përdorimi në rritje i IA/automatizimit

Sasia dhe përdorimi gjithnjë e në rritje i të dhënave

Rritja e qarkullimit të punonjësve

23.53%

35.29%

23.53%

Rritja e forcave alternative të punës
5.88%

Kalimi në struktura organizative të bazuara në ekipe
52.94%

Shpejtësia dhe frekuenca me të cilën aftësitë dhe vendet e punës po ndryshojnë
35.29%

Cilat mendoni se janë pengesat të cilat pengojnë menaxhimin efektiv të njohurive në
kompaninë tuaj?

FIGURA 32

Pajtueshmëria me rregullatorët

Transferimi në role dhe kohë të ndryshme të punonjësve

Kushtëzimet organizative

41.18%

35.29%

35.29%

35.29%

Mungesa e incentivave

5.88%

Mungesa e infrastrukturës teknologjike

Organizatat e mbyllura
47.05%
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Menaxhimi i njohurive: Krijimi dhe ruajta e informacionit për një botë të ndërlidhur

Çfarë faktorësh po nxisin organizatën tuaj që të zhvillojë në mënyrë proaktive strategji
të menaxhimit të njohurive?

FIGURA 33

Nevoja për të integruar më mirë menaxhimin e njohurive në të gjithë organizatën dhe jashtë saj

Nevoja për të promovuar bashkëpunimin në të gjithë organizatën

Rritja e dëshirueshme e inovacionit

22.22%

38.89%

50.00%

Rreziku i humbjes së njohurive si pasojë e migrimit të forcës së punës
33.33%

Vështirësitë në gjetjen e punonjësve me aftësitë e duhura
27.78%

Të qenët “Organizata të Mbyllura” 35 renditet si 
pengesa kryesore e zbatimit të praktikave të
menaxhimit të njohurive në kompani e vlerësuar 
nga 47.05 % e pjesëmarrësve në vrojtim, ndjekur 
nga transferimi dhe mobiliteti apo qarkullimi i 
shpeshtë i punonjësve me 41.18 %. Nuk mund të 
lihen pa përmendur edhe pengesat të cilat lidhen me 
mungesën e infrastrukturës teknologjike dhe të 
incentivave ashtu si dhe kushtëzime të tjera 
organizative (me nga 35.3 %) të cilat janë gjithashtu 
mundësues kritikë të menaxhimit efektiv të 
njohurive.

Strukturat organizative të ngurta sipas funksioneve 
kryesore, të organizuara në departamente 
funksionale, bëjnë që informacioni të mos kapërcejë 
kufijtë e tyre, duke lënë të pashfrytëzuar potencialin 
e bashkëpunimit ndër-funksional i cili mundësohet 
gjithashtu nga ndarja e informacionit dhe e 
njohurive. Qarkullimi i shpeshtë i punonjësve në 
kompani të tjera si dhe largimi jashtë vendit i 
forcave të punës në kushtet e mungesës së 
praktikave përkatëse, incentivave, infrastrukturës 
teknologjike dhe kushteve të tjera si struktura e 
organizimit të kompanisë dhe kultura e punës, 
mendojmë se kanë një ndikim edhe më të lartë 
pengues në menaxhimin efektiv të njohurive.

Nga ana tjetër, pavarësisht këtyre pengesave 
rezulton se faktorët të cilët do t’i nxisnin kompanitë 
të zhvillonin në mënyrë proaktive strategji për 
menaxhimin e njohurive janë të ndryshëm si për nga 
natyra edhe për nga ndikimi i tyre. Faktorët e 
vlerësuar si më të rëndësishëm nga pjesëmarrësit në 
vrojtim janë rritja e dëshirueshme e inovacionit 
(50% e pjesëmarrësve), nevoja për të promovuar 
bashkëpunimin në të gjithë organizatën (38.89% e
pjesëmarrësve) dhe rreziku i humbjes së njohurive si 
pasojë e migrimit të forcës së punës (33.33% e 
pjesëmarrësve). Një faktor tjetër nxitës për të cilin 
janë shprehur rreth 28% e pjesëmarrësve, është dhe 
sfida që hasin organizatat, sot për të gjetur talentet 
me aftësitë e duhura. Ky faktor vlen të konsiderohet 
duke marrë parasysh nivelin e qarkullimit të 
shpeshtë të punonjësve si një nga pengesat kryesore 
ashtu si dhe migrimin e forcave të punës. 

Gjithsesi, siç u konstatua më lart, shumë nga 
kompanitë shqiptare e konsiderojnë menaxhimin e 
njohurive si një proces të krijimit dhe shtimit të 
vlerës duke i aplikuar këto njohuri në aktivitetet e 
përditshme të punës. Për shkak të rëndësisë së saj, 
ne mendojmë se organizatat pa vonesë do të duhet 
të zhvillojnë dhe zbatojnë strategji efektive të
menaxhimit të njohurive.
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Një nga qasjet që ne do të sugjeronim është adresimi 
i pengesave duke u nisur sipas nivelit të prioritetit, 
me mundësuesit e një menaxhimi efektiv të 
njohurive. Së pari, sic u përmend dhe më lart, 
kompanitë do të sugjeronim të krijonin kushtet e 
nevojshme duke filluar që nga përshtatja e 
strukturës së tyre organizative drejt asaj më mikse 
përkundrejt asaj të pastër funksionale, duke 
vendosur në qendër ekipet ndër-funksionale të 
fuqizuara për të marrë vendime për mënyrën e 
zgjidhjes së problemeve dhe kryerjen e punës së 
ngarkuar.

Kjo do të mundësonte edhe rritjen e aftësisë 
përshtatëse me kushtet e ndryshueshme të tregut 
dhe të mjedisit ku operon organizata 36, çfarë 
bazohet thellësisht dhe në ndarjen, ruajtjen dhe 
zhvillimin e informacionit dhe të njohurive të 
krijuara në organizatë.

Së dyti, ndarja e informacionit dhe e njohurive do të 
duhej të mbështetej edhe nga incentivat e duhura 
për punonjësit të lidhura gjithashtu edhe me kriteret 
e vlerësimit të performancës.

Së treti, iniciativat e mësipërme nuk do të arrinin 
efektivitetin e duhur pa u shoqëruar edhe me 
ndërtimin e infrastrukturës së domosdoshme 
teknologjike e cila do të mundësonte ruajtjen, 
ndarjen, menaxhimin dhe qasjen në çdo kohë nga të 
gjithë të informacionit dhe të njohurive të krijuara 
në organizatë. Kjo do të mundësonte edhe uljen e 
ndikimit negativ që kanë faktorët si qarkullimi i 
shpeshtë i punonjësve brenda dhe jashtë kompanisë 
si dhe migrimi i forcave të punës jashtë vendit. Në 
këtë mënyrë, pavarësisht këtyre fenomeneve,
njohuritë dhe informacionet e kompanisë do të 
mund të ruheshin dhe të qaseshin nga punonjësit 
aktualë në rritjen e produktivitetit dhe të 
inovacionit.

Ne inkurajojmë drejtuesit e kompanive që me 
mbështetjen e funksionit të burimeve njerëzore të 
ndërmarrin veprime proaktive në këtë drejtim. Pa 
sponsorizimin e tyre me mbështetje, angazhim të 
vazhdueshëm dhe orientimin e duhur menaxhimi i 
ndryshimit nuk do të arrinte rezultatin e kërkuar për 
ta kthyer kompaninë në një organizatë të aftë për t’u
përshtatur me ndryshimet e vazhdueshme duke 
ruajtur dhe avantazhin konkurrues.
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Ndërmarrja sociale në veprim: Paradoksi si një formë zhvillimi



  Nga i njëjti vrojtim i zhvilluar në vitin 2019, “Të   
  nxënit” (eng. Learning) rezultoi në krye të listës së 
  trendeve të kapitalit njerëzor në Shqipëri për nga 
rëndësia (90 % e pjesëmarrësve) 37 . Ne konstatuam 
se në kushtet e zhvillimeve të tregut vendas, të
zhvillimeve teknologjike të vazhdueshme, 
pavarësisht ritmit, krahasuar me vendet e tjera,
shumë prej roleve ekzistuese janë duke ndryshuar 
dhe role të reja pune janë shfaqur në treg. Si 
rrjedhojë nevoja për riaftësimin e forcës së punës, 
është edhe më urgjente. Një faktor tjetër nxitës i 
rëndësisë dhe urgjencës së këtij trendi ishte dhe 
niveli i ulët i investimeve të kompanive në trajnimin 
dhe zhvillimin e punonjësve të tyre ku në zërin e
kostove të punës, shpenzimet e kompanive në këtë 
drejtim, janë të papërfillshme 38 .

Në vrojtimin e këtij viti, riaftësimi i forcave të punës 
shfaqet si trend më vete si në Shqipëri edhe në rang 
global. Nga një vështrim i shpejtë i renditjes të 
këtyre trendëve në Shqipëri për vitin 2020, vërehet 
se riaftësimi i forcës së punës, në fakt për nga 
rëndësia, renditet i fundit në listë (63 % e 
pjesëmarrësve në vrojtim e cilësojnë këtë trend si të 
rëndësishëm dhe shumë të rëndësishëm). 
Megjithatë, bazuar në analizën dhe në njohuritë 
tona mbi tregun e punës dhe sfidat e menaxhimit të 
kapitalit njerëzor në Shqipëri, ky trend nuk e
ka humbur rëndësinë e tij.

Parë nga një këndvështrim tjetër, rëndësia aktuale të 
këtij aspekti manifestohet edhe në trendin e ri të 
këtij viti – Menaxhimi i Njohurive në organizatë i 
cili ka një lidhje të fortë dhe me riaftësimin e forcave 
të punës. Gjithashtu, trendi “E Ardhmja e Burimeve 
Njerëzore” i cili kryeson listën e trendeve për këtë vit 
në Shqipëri, demonstron se roli i funksionit të 
burimeve njerëzore, ri-pozicionimi dhe riaftësimi i 
tij drejt një partneri strategjik për drejtimin e 
organizatave, është dhe pikënisja për adresimin e të 
gjitha trendeve përfshirë dhe riaftësimin e forcës së 
punës. 
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HENDEKU RËNDËSI – GATISHMËRI
Rreth 63% e pjesëmarrësve pohojnë se
trendi “Përtej riaftësimit: Investimi në
qëndrueshmëri për të ardhmen e
pasigurtë” është i rëndësishëm ose shumë
i rëndësishëm në suksesin e kompanisë
por vetëm 41% e tyre shprehen se janë
gati për ta adresuar këtë trend.

Në raportin e vitit 2019, një nga rekomandimet tona 
për drejtuesit e bizneseve në Shqipëri ishte që nisur 
nga niveli i zhvillimit dhe rrethanat që tregu vendos, 
funksioni i trajnimit dhe zhvillimit duhet të 
pozicionohet si një funksion i dedikuar strategjik, 
me një rol të përkufizuar qartë brenda organizatës 
nën funksionin e burimeve njerëzore se sa si një 
përgjegjësi e ndarë mes linjave të biznesit.

Për këto arsye, mendojmë se ky trend është i denjë 
për analizim në këtë raport duke parë dhe zhvillimet 
në lidhje me të në rang global.

Pavarësisht se më shumë se gjysma e pjesëmarrësve 
tanë në vrojtim e konsiderojnë riaftësimin e forcës 
së punës si një aspekt të rëndësishëm (63 %), vetëm 
41 % shprehen se organizatat e tyre janë gati për ta 
adresuar këtë trend në 12 apo 18 muajt e ardhshëm.

Nga ana tjetër, një aspekt pozitiv, është se shumica e 
pjesëmarrësve tanë në vrojtim (rreth 63 %), 
pranojnë se barra dhe përgjegjësia kryesore për 
riaftësimin e punonjësve është së pari e vetë 
organizatave se sa e vetë individit, institucioneve 
arsimore apo e institucioneve shtetërore përkatëse. 
Krahasuar me rezultatet e vrojtimit në rang global 
vërehet se organizatat Shqiptare kanë të njëjtin 
mendim me simotrat në të gjithë botën për sa i
përket përgjegjësisë për riaftësimin e forcës së punës 
(73 % e pjesëmarrësve në rang global) 39 . 
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Cilat njësi në shoqëri mendoni se janë kryesisht përgjegjëse për zhvillimin e
fuqisë punëtore?

FIGURA 34
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Megjithatë, në linjën e analizës krahasimore, vërehet 
se ende në Shqipëri ka pritshmëri të larta ndaj 
institucioneve arsimore në këtë drejtim (37 % e 
pjesëmarrësve), ndërkohë që në rang global, pas 
vetë organizatave, përgjegjësia dhe barra kryesore 
për riaftësim duhet të jetë e vetë individit (54 % e 
pjesëmarrësve) 40 . 

Një zhvendosje e tillë, përveç arsyeve të tjera, lidhet 
edhe me cilësinë e sistemit arsimor në Shqipëri 
krahasuar me vendet e tjera. 41 Në Shqipëri 
mendojmë se ka vend për të bërë shumë në rritjen e 
cilësisë së përgatitjes së talenteve sipas kërkesave të 
tregut. Kjo nuk do të mund të ndodhte pa rolin
proaktiv të vetë organizatave dhe punëdhënësve në 
lidhjen dhe forcimin e urave të bashkëpunimit me 
institucionet arsimore.

Një gjetje inkurajuese e cila gjithashtu shkon në linjë 
me qasjen e re në shumë vende të tjera të zhvilluara 
dhe ato në zhvillim, është se 75 % e pjesëmarrësve 
tanë në vrojtim pohojnë se filozofia e organizatave të 
tyre është e drejtuar drejt punësimit të talenteve me 
zotësi shumë të mira për të mësuar në mënyrë të 
vazhdueshme, çfarë i mundëson ata për të marrë 
role dhe përmbushur përgjegjësi të larmishme në të 
ardhmen.

Në Raportin Global të Trendeve të Kapitalit 
Njerëzor për vitin 2020, Deloitte thekson se
thjeshtë rifreskimi i aftësive mund të jetë një rrugë 
strategjike pa krye. Ndërsa rifreskimi i aftësive të 
punonjësve mund të jetë një nevojë dhe qasje 
taktike, riaftësimi, me zhvillimet e fundit mund të 
mos jetë zgjidhje afatgjatë. 
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Cila deklaratë përafron me filozofinë e organizatës suaj për thithjen dhe zhvillimin e
zotësive?

FIGURA 35

Punësimi i njerëzve që kanë aftësitë teknike specifike që nevojiten për punët e sotme

Punësimi i njerëzve me aftësi shumë të mira për të mësuar, të cilët mund të zhvillohen për të përmbushur
pozicione të shumta ose nevoja të së nesërmes
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Mungesa e aftësive të kërkuara kudo në botë, 
rezulton e lartë, ndërkohë që dhe vetë investimet 
dhe gatishmëria për t’i rritur ato, janë gjithashtu të 
pakta. Ritmi i ndryshimeve teknologjike dhe i vetë 
tregjeve është aq i lartë sa shumë strategji “të 
suksesshme” riaftësimi të ndjekura nga organizata, 
janë kthyer shpejt në të papërshtatshme me 
aktualitetin. Duket se qasja më e duhur është 
përqendrimi i përpjekjeve dhe i investimeve në 
strategji zhvillimi të punonjësve të cilat bazohen dhe 
konsiderojnë njëkohësisht si faktorë kyçë si natyrën 
dinamike të ndryshimit të roleve të punës ashtu 
edhe natyrën dinamike të potencialit të vetë njerëzve 
për t’u përshtatur dhe për të riaftësuar vetveten 42 . 
Sot, cilësitë që ju nevojiten punonjësve dhe vetë 
organizatave për të mbijetuar në treg janë shumë të 
ndryshme nga ato të cilat nevojiteshin në të 
kaluarën. Një arsye për këtë është edhe fakti se 
ekonomitë po zhvendosen nga epoka e prodhimit, 
në epokën e imagjinatës.

Suksesi sot bazohet shumë në inovacion, 
sipërmarrje dhe forma të tjera të kreativitetit të cilat 
varen jo vetëm nga aftësitë teknike por në mënyrë të 
shtuar edhe nga zotësi më pak të 
kuantifikueshme/matshme si mendimi kritik, 
inteligjenca emocionale, kurioziteti dhe 
bashkëpunimi. 43

Parashikimi aftësive të nevojshme të cilat do të 
konsideroheshin si kritike në të ardhmen përbën një 
sfidë të qenësishme për shkak të këtyre dinamikave. 
Një analizë parashikuese e tillë nga organizatat 
kërkon furnizim me informacion të vazhdueshëm 
duke përdorur treguesit dhe metrikat e 
përshtatshme për këtë qëllim (për më tepër lexoni
kapitullin “Strategjitë e qeverisjes së forcës së 
punës”).

Vetëm 15% e pjesëmarrësve në vrojtim në rastin e 
Shqipërisë pohojnë se kanë qenë në gjendje në nivel 
të kënaqshëm të parashikojnë nevojat për aftësi. 
Gjithashtu, 22% e tyre deklarojnë se janë të afta të 
parashikojnë në një masë të madhe aftësitë për të 
cilat do të kenë nevojë në 3 vitet e ardhshme. Nga 
ana tjetër, 48% e pjesëmarrësve, shprehen se 
kuptojnë se mbi gjysma dhe treçereku i fuqisë së 
tyre punëtore duhet të ‘rifreskojë’ aftësitë gjatë tre 
viteve të ardhshme. Për realitetin tonë këto 
ndryshime mund të mos jenë aq domethënëse sa në 
rajon, megjithatë, kompanitë duhet të rrisin 
ndërgjegjësimin e tyre për këtë çështje dhe duhet të
fillojnë të marrin hapat e parë drejt këtij zhvillimi 
global.

Përveç kësaj, në rastin më të mirë, kur kompanitë 
kanë informacionin e mjaftueshëm që u nevojitet 
mbi gjendjen e fuqisë së tyre punëtore, 44% 
shprehen se pengesa më e madhe për ri-aftësimin e 
mëtejshëm të punonjësve është mungesa e 
investimeve.

Megjithatë, për tre vitet e ardhme, investimi i 
organizatave në Shqipëri, në drejtim të zhvillimit të 
fuqisë punëtore rezulton se do të përqendrohet në 
zhvillimin e aftësive thelbësore dhe teknike, aftësive 
të reja në fusha të reja dhe në aftësitë e buta. Nga kjo
duket se ende për organizatat në Shqipëri nuk është 
në fokusin e tyre investimi në zotësi të lidhura me 
potencialin njerëzor të përmendura më lart, çfarë do 
t'u mundësonte punonjësve të tyre të ndërtonin 
aftësi dhe të mësonin në mënyrë të vazhdueshme 
për t’u ri-aftësuar sipas nevojës, si në afatshkurtër 
edhe në afatgjatë.
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Në kushtet e ndryshimit të vazhdueshëm ku e 
vetmja konstante është vetë ndryshimi, ne do t’u 
sugjeronim kompanive dhe organizatave në Shqipëri 
disa veprime të cilat me fokusin e duhur, do të 
adresonin sfidat në lidhje me riaftësimin e forcës së 
punës në realitetin e tregut tonë:

        Drejtimi i organizatave me mbështetjen e     
        funksionit të Burimeve Njerëzore, duhet të 
        analizojnë mundësinë e ndryshimit të qasjes 
        drejt përthithjes dhe zhvillimit të zotësive 
        të lidhura ngushtë me potencialin njerëzor se sa 
        vetëm në aftësitë teknike. Kjo do të kërkonte 
        analizimin e aftësive dhe zotësive aktuale në
        organizatë dhe rishikimin e strategjive dhe 
        teknikave të rekrutimit të talenteve.

        Ofrimi i mundësive për zhvillim të 
        vazhdueshëm profesional: punonjësve në   
        nivelin fillestar nëpërmjet programeve të 
        strukturuara të adaptimit (onboarding) t’u 
        krijohet mundësia e fitimit të aftësive të reja 
        dhe e kuptueshmërisë në mënyrë të qartë të 
        shtegut të zhvillimit të mëtejshëm të tyre 
        profesional.

        Nxitja e një kulture të të mësuarit: Të mësuarit   
        duhet të bëhet pjesë e kulturës organizative të 

        kompanive dhe një proces i vazhdueshëm për të 
        ndërtuar ‘elasticitetin’ e forcës së punës.

        Zhvillimi i programeve të ‘Mbështetjes mes 
        kolegëve”: Në rastet kur trajnimet e    
        vazhdueshme mungojnë për shkak të kostove,  
        aseti më i madh i kompanive janë ‘ekspertët’ e   
        tyre. Këta individë mund të identifikojnë dhe  
        ndihmojnë kolegët e sapo punësuar të aftësohen  
        në fusha specifike në dobi të proceseve të punës.

        Menaxhimi efektiv i njohurive të krijuara në   
        organizatë e cila përfshin: ndarjen e 
        informacionit mbi njohuritë e fituara nga   
        përvoja të ndryshme, transparencë dhe
        incentivat e nevojshme (për më shumë shiko   
        Trendin – Menaxhimi i Njohurive: Krijimi dhe   
        ruajta e informacionit për një botë të
        ndërlidhur”).

Ndërmarrja e iniciativave të mësipërme mendojmë 
se do të ndihmojë kompanitë në ndërtimin e një 
sistemi që aftëson në mënyrë të vazhdueshme forcën 
e punës. Në një botë që vazhdimisht ndryshon dhe 
në një kohë kur teknologjia ecën me hapin e kohës, 
përshtatshmëria dhe elasticiteti i një force pune të 
kualifikuar është investimi më i madh i çdo 
organizate.

Si do të ndryshojë investimi i organizatës suaj në zhvillimin e fuqisë punëtore në
tre vitet e ardhshme?

FIGURA 36

Mbështjetja e ripërtërimit të vazhdueshëm të fuqisë punëtore nëpërmjet mësimit gjatë gjithë jetës

Ndërtimi i aftësive që janë të rëndësishme në shumë fusha (p.sh. zgjidhja e problemeve, komunikimi, 
krijimtaria, empatia)
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Gjëegjëza e kompensimit - 
sfidat e saj

  Në raportin global mbi Trendet e Kapitalit Njerëzor   
  për 2019, Deloitte theksonte se aspekti i
  kompensimit ishte një komponent kritik i 
anashkaluar nga organizatat në përpjekjet e tyre
për avantazh konkurrues në tërheqjen e talenteve 44 . 
Me papunësinë e cila në vitin 2018 po shënonte 
nivelet më të ulëta në ekonomitë më të mëdha, lufta 
për talente u bë edhe më konkurruese. Megjithatë, 
organizatat ende ishin hezituese në rishikimin e 
kompensimit monetar – pagave. Ndërkohë, u vu re 
një trend i ri i rritjes së shpenzimeve në programe si
paketa dhe subvencione në aktivitete që 
përmirësojnë mirë-qenien e punonjësve (well-
being), mbulimin e shpenzimeve për ushqimin, 
orare fleksibël të punës dhe përfitime të tjera të
tjera, të fokusuara në përmirësimin e përvojës së 
punonjësve, për aq kohë sa këto iniciativa nuk 
përfshinin rritje përtej mesatares së tregut, të nivelit 
të pagave. Nga ana tjetër, qasjet tradicionale të 
analizave krahasimore në sektorë dhe industri të 
caktuara u provuan të vjetërsuara. Kjo pasi për vetë 
punonjësit rezulton tashmë se më e rëndësishme
për ta nuk është pagesa në terma monetare, por 
vlera që ata sjellin dhe marrin nga natyra e punës që 
kryejnë si dhe marrin sipas natyrës së punës që 
kryejnë si dhe mundësia për të nxënë, për t'u rritur 
profesionalisht dhe për të përparuar. Përveç kësaj 
me diversifikimin e forcave të punës, qasjen në 
informacion mbi tregun e punës dhe zhvillimet e 
shpejta teknologjike, strategjitë e kompensimit 
bazuar në analiza krahasuese tradicionale tashmë 
humbasin aktualitetin e tyre në një kohë tepër të 
shkurtër. Për këtë arsye, edhe në nivel industrie apo 
sektori, një strukturë pagash bazuar në këto strategji 
nuk mund të zbatohet në secilën kompani. Për këtë 
arsye, Deloitte sugjeronte që politikat e 
kompensimit të reflektonin kulturën organizative 
unike të tyre, objektivat strategjikë me një fokus 
drejt individit, rritjes së marrëdhënies së 
punonjësve me organizatën, shpërblimit të arritjeve 
dhe performancës së lartë se sa si një shpërblim
transaksional për shërbimet dhe punën e kryer 45 .

Rezultatet e vrojtimit për këtë vit, tregojnë se sfida e 
qëndrueshmërisë dhe aktualitetit të strategjive të 
kompensimit është bërë më komplekse duke e 
kthyer atë në një gjëegjëzë të vështirë për 
organizatat dhe udhëheqjen e tyre në nivel global.
Ndryshimi i shpejtë i natyrës së vetë punës, po shton 
kërkesat mbi strategjitë e kompensimit. Për këtë 
arsye, shumë kompani kanë ngecur në rrethin vicioz 
të reformave dhe të rishikimit të vazhdueshëm të 
këtyre strategjive. Si zgjidhje për të dalë nga ky rreth 
vicioz, Deloitte rekomandon që organizatat duhet ta 
konsiderojnë çështjen e kompensimit të punonjësve 
jo më vetëm si një faktor tregu dhe avantazhi 
konkurrues si dhe element për tërheqjen dhe 
ruajtjen e talenteve, i bazuar në analiza krahasimore 
“benchmarking” të pagave 46 . Organizatat rekoman-
dohet ta konsiderojnë kompensimin dhe strategjitë e 
tyre të lidhura me të si një levë për të menaxhuar 
transformimet më të mëdha që po shfaqen në
mjedisin e punës sot, përfshirë këtu mënyrën se si 
kryhet puna, pritshmëritë në rritje të forcës së punës 
si dhe rolin e shtuar të organizatave gjatë 
transformimit të tyre në sipërmarrje sociale 47 . Për 
ta adresuar këtë, organizatat duhet të fokusohen në 
disa principe kyçe njerëzore si “qëllimi dhe 
kuptimi”, “transparenca”, “etika dhe trajtimi i 
drejtë”, “bashkëpunimi” dhe “marrëdhëniet 
personale”. Këto do t'u mundësonin atyre të
hartonin strategji kompensimi të cilat do ti
qëndronin testit të kohës në botën e re të punës.
Gjithashtu në vendin tonë, sipas rezultateve të 
vrojtimit, organizatat ndjekin dy qasje kryesore në 
hartimin e strategjive të kompensimit: 50 përqind e 
pjesëmarrësve në vrojtim e bazojnë vlerësimin e 
nivelit të kompensimit bazuar në vlerën e tregut të 
aftësive të shfaqura nga punonjësit, ndërkohë që 
rreth 32 përqind e tyre përcaktojnë nivelet e
kompensimit si reflektim i qartë i kontributit të 
punonjësve duke lejuar këtë mënyrë hapësira për 
mbi – kompensim ose nën – kompensim. 
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Cilat janë prioritetet kryesore në vlerësimin e kompensimeve për punonjësit tuaj?
FIGURA 37

Kompensimi si një reflektim i qartë i kontributit të punonjësve

Drejtësia në kompensime krahasuar me një pagë mesatare

Drejtësia në kompensime krahasuar me punonjësit e tjerë në kompani

31.82%

9.09%

22.73%

Kompensimi në lidhje me vlerën e tregut të aftësive të shfaqura nga punonjësit
50.00%

Qasja e dytë, në pamje të parë duket së përputhet 
me rekomandimin e Deloitte në nivel global së 
bashku me trajtimin e drejtë në kompensime 
krahasuar me punonjësit e tjerë në kompani (e 
përzgjedhur nga rreth 28 përqind e pjesëmarrësve 
në vrojtim). Megjithatë, validimi i këtyre dy qasjeve 
të fundit, kërkon një analizë më të thelluar 
kërkimore të shtrirë në kohë.

Për sa i përket qasjes së përcaktimit të nivelit të 
kompensimit bazuar në vlerën e tregut të aftësive të 
shfaqura nga punonjësit, vlen të ndalemi në analizen 
tonë në burimet e nevojshme të informacionit në 
treg për një analize krahasimore të pagave, të cilat 
do të mundësonin një vendimmarrje të 
mirëinformuar të organizatave për nivelin e 
kompensimit bazuar në këtë qasje.

Përveç raportimeve periodike të INSTAT mbi pagat 
dhe të disa studimeve nga organizata 
ndërkombëtare, në Shqipëri mungojnë studimet e 
mirëfillta krahasimore “benchmarking” lidhur me 
politikat e kompensimit në sektorë të ndryshëm të 
ekonomisë dhe sipas profileve të punës. Burimi 
kryesor i informacionit janë të dhënat informale 
bazuar në marrëdhënie personale “social inquiring”. 
Një burim tjetër informacioni më cilësor mund të 
jenë të dhënat e grumbulluara nga kompanitë të 
cilat ofrojnë shërbime të licencuara të
ndërmjetësimit në punësim. Megjithatë, ky 
informacion mund të jetë i cenuar si pasojë e dy 
faktorëve: së pari, këto kompani mundet të servirin 
në formën e shërbimit të dhëna analitike të tilla 
vetëm nëse në kryerjen e shërbimeve të rekrutimit 
për klientët e tyre, kanë marrë autorizimin prej
tyre për të kryer analiza krahasimore të tilla si dhe 
për ti përdorur ato për qëllime të tjera përtej 
rekrutimit. Së dyti, të dhënat e mbledhura prej tyre 
mund të jenë të kufizuara vetëm në profilet e punës 

për të cilat janë kontraktuar nga klientët e tyre si 
dhe vetëm në industritë dhe sektorë të ekonomisë në 
të cilat ato operojnë.

Dy faktorë të tjerë të rëndësishëm që pengojnë 
informimin e vendimmarrjes bazuar në të dhëna të 
besueshme dhe cilësore janë shkalla e informalitetit 
në deklarimet e pagave të punonjësve dhe mungesa 
e një strukture të plotësuar qartë në nivel kombëtar 
të profileve të punës, dhe aftësive/kompetencave 
dhe kualifikimeve përkatëse si në vende të tjera 48 .

Edhe në rastin e Shqipërisë rezulton se ky trend për 
vitin 2020 konsiderohet nga 73 përqind e 
pjesëmarrësve si e rëndësishme ose shumë e 
rëndësishme për suksesin e kompanisë së tyre. Nga 
ana tjetër, në raport me gatishmërinë për ta 
adresuar këtë trend në 12 apo 18 muajt e ardhshëm, 
vërehet një hendek i konsiderueshëm me vetëm 37 
përqind të tyre, të cilët pohojnë gatishmërinë e tyre.
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Parashikueshmëria në frekuencën dhe vlerën e kompensimit
13.64%

Vlera totale e paketës së kompensimeve
22.73%

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020
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HENDEKU RËNDËSI – GATISHMËRI
Rreth 73% e pjesëmarrësve në vrojtim
pohojnë se trendi “Gjëegjëza e 
kompensimit - sfidat e saj” është i 
rëndësishëm ose shumë i rëndësishëm
për suksesin e kompanisë, por vetëm 37%
e tyre shprehen se janë gati për ta 
adresuar këtë trend.

Tregu i punës dhe ekonomia vendase po përballet 
edhe me një sfidë me ndikim të rëndësishëm në këtë 
aspekt. Ashtu siç edhe trajtuam në prologun e këtij 
raporti, niveli i emigrimit të forcës së punës të 
kualifikuar po rritet ndjeshëm. Një ndër faktorët që 
ndikon në këtë drejtim janë edhe praktikat dhe 
nivelet e kompensimit. Sipas të dhënave të
publikuara nga EUROSTAT 49 , vendi ynë, pas 
Kosovës, ka nivelin më të ulët të pagës minimale. Po 
ashtu, Instituti për Studime Ndërkombëtare i Vjenës 
në analizën e tij lidhur me ecurinë e pagave në 
sektorë të ndryshëm në vendet e Evropës Lindore 
konstaton se vendi ynë dhe Mali i Zi, kanë nivelin 
më të ulët të rritjes së pagave në periudhën 2008-
2018 50 . Nga ana tjetër niveli në rritje i emigrimit të 
forcës së punës dhe lufta për talente mund të kenë 
ndikim të kundërt në tregun e punës për sa i përket 
ofertës së kompensimit nga punëdhënësit për 
tërheqjen e forcës së punës aktuale në vend.

Bazuar dhe në këto dukuri, edhe në Shqipëri vërehet 
se organizatat po hasen me sfidën e zgjidhjes së 
gjëegjëzës së kompensimeve ashtu si në vende të 
tjera. Rreth 67 përqind e pjesëmarrësve pohojnë se 
kanë rishikuar këto strategji në 1 deri në 3 vitet e 
fundit, ku 25 përqind e totalit të tyre e kane kryer 
këtë vetëm në vitin e fundit.

Ndërkohë që stafeta vijon pasi 60 përqind e tyre 
shprehen se planifikojnë të kryejnë rishikim të 
kompensimeve në 1 – 3 vitet në vijim.

Arsyet nxitëse të rishikimit të vazhdueshëm mbeten 
edhe në rastin e Shqipërisë të njëjta me ato në 
vendet e tjera. Ndër ndryshimet në natyrën e punës 
të cilat do të kishin ndikim në strategjitë e 
kompensimit dominojnë nevoja për investime në 
mënyrë të vazhdueshme në aftësi të reja të 
individëve (për 50 përqind e të anketuarve), ndjekur  
nga rritja në përqindje e forcave alternative të punës 
dhe frekuenca e ndryshimit të vendeve të punës me 
respektivisht rreth 41 përqind dhe 32 përqind. Të dy 
elementët e fundit, janë të lidhur drejtpërdrejtë me 
ndryshimet në tregun e punës, me rritjen e luftës për 
talente si dhe me ndryshimet në mendësinë dhe 
përqasjen e punonjësve ndaj punës dhe të 
pritshmërive të tyre. Këto pritshmëri do të jenë ndër 
faktorët kryesorë ndikues në hartimin e strategjisë 
së kompensimit në tre vitet e ardhshme.
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25.00%

41.67%

Kur planifikoni që të ri-hartoni strategjinë e 
kompensimit për kompaninë tuaj?

FIGURA 39

Në 1 - 3 vitet në vijim

Vitin e ardhshëm

Nuk kemi plane për ri-hartim të strategjisë
së kompensimit

60.00%

10.00%

20.00%

Ne jemi aktualisht duke ri-hartuar strategjinë
e kompensimit
10.00%
Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për 
Shqipërinë, 2020

Cila ka qenë periudha e fundit kur ju keni 
ri-hartuar strategjinë e kompensimit në
kompaninë tuaj?

FIGURA 38

Ne jemi aktualisht duke ri-hartuar strategjinë e 
kompensimit

Asnjëherë

Më shumë se 3 vite më parë

8.33%

8.33%

16.67%

Vitin e fundit

Në 1 - 3 vitet e fundit

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për 
Shqipërinë, 2020



57.14%
33.33% 9.52%

65.00%
35.00%

Cili nga ndryshimet në natyrën e punës, prisni të ketë ndikimin më të madh në 
strategjinë e kompensimit në kompaninë tuaj?

FIGURA 40

Rritja e përdorimit të automatizimit / IA

Kalimi në struktura të bazuara në ekipet

Rritja e mundshme e punëve jo-formale

27.27%

13.64%

4.55%

Nevoja e individëve për të investuar në mënyrë të vazhdueshme në aftësi të reja
50.00%

Rritja në përqindje e forcave alternative të punës
40.91%

Rëndësia në rritje e sjelljes së sipërmarrjes
22.73%

Frekuenca me të cilën vendet e punës (dhe vlera e tregut e tyre) po ndryshojnë
31.82%

Si do të ndryshojë rëndësia e nxitësve në vijim të strategjisë së kompensimit në 3 vitet
e ardhshme?

FIGURA 41

Politikat rregullative/legjislative

Drejtësia në paga

Faktorët e tregut (disponueshmëria e punonjësve me aftësitë e duhura dhe me çmimin e dëshiruar)

36.84%

36.84%

Pritshmëritë e forcave të punës
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Nuk është e rëndësishme as tani dhe as pas 3 vitesh Nuk do të ndryshojë Do jetë më e rëndësishme

42.11% 21.05%

54.55% 9.09%

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020
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Sipas një studimi të kryer nga Bersin pranë Deloitte 

51 , programet e kompensimit janë element kyç në 
mbajtjen e punonjësve dhe përmirësimin e 
performancës së kompanisë. Këto programe, që të 
krijonë avantazh konkurrues, tashmë duhet të 
bazohen dhe të përfshijnë elemente të tjerë që 
shkojnë përtej kuptimit tradicional të pagës, siç janë 
individualizimi i kompensimit me qasje ndaj vlerës 
dhe kontributit të punonjësve si dhe mirëqenia e 
punonjësve, mundësitë për trajnim dhe zhvillim si 
dhe riformatimi i marrëdhënies mes punëdhënësit 
dhe punëmarrësit.

Duke marrë në konsideratë nivelin e zhvillimit të 
tregut tonë dhe maturitetin në praktikat e 
menaxhimit të kapitalit njerëzor në organizatat në 
vend, sugjerimet e Deloitte drejtuar organizatave në 
vendet e zhvilluara për qasjen e re ndaj strategjive të 
kompensimit që do ti rezistonin ndryshimeve të 
vazhdueshme, në rastin e Shqipërisë do të duhej të 
plotësoheshin apo të kishin si pikënisje edhe 
analizat krahasimore të kompensimeve sipas 
profileve të punës, aftësive/kompetencave dhe 
kualifikimeve në sektorë dhe industri përkatëse. Siç 
e përmendëm më lart, informacioni cilësor për 
kryerjen e këtyre analizave mungon për shkak të 
faktorëve si niveli i informalitetit dhe mungesa e një 
strukture të plotë orientuese në nivel kombëtar të 
profileve të punës, dhe aftësive/kompetencave dhe 
kualifikimeve përkatëse. Roli i agjencive shtetërore 
përkatëse do të ishte tepër i domosdoshëm në këtë
drejtim. 

Perspektiva: Guximi në pasiguri
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Strategjitë e qeverisjes së fuqisë punëtore: Pyetje të reja për rezultate më të mira

HENDEKU RËNDËSI – GATISHMËRI
Rreth 41% e pjesëmarrësve në vrojtim
pohojnë se trendi “Strategjitë e qeverisjes
së fuqisë punëtore” është i rëndësishëm
ose shumë i rëndësishëm në suksesin e
kompanisë por vetëm 25% e tyre
shprehen se janë gati për ta adresuar
këtë trend.

  Strategjia e qeverisjes së fuqisë punëtore pasqyron   
  aftësinë e organizatave për të gjeneruar të dhëna 
  rreth gjendjes aktuale të forcës së punës së tyre, 
identifikuar dukuritë dhe karakteristikat e saj në 
raport me objektivat strategjikë të vendosura, duke 
analizuar edhe faktorët e brendshëm dhe të jashtëm 
që mund të ndikojnë në forcën e tyre të punës e për 
rrjedhojë vlerësimin e ndikimit të tyre në të 
ardhmen e organizatës.

Ashtu siç kemi përshkruar në Prologun e këtij 
raporti, tregu i punës në Shqipëri është ndikuar herë
pas here nga fenomene të ndryshme, duke filluar 
nga faktorët demografikë e socialë, e deri në aftësitë 
specifike që nevojiten për  individët që kërkojnë të 
punësohen apo dhe vetë faktorët organizativë në 
përgjithësi. Po ashtu, periudha e gjatë e tranzicionit 
dhe ritmet e zhvillimit ekonomik ende nuk kanë 
përcaktuar qartësisht se çfarë aftësish i duhen një 
force punëtore në Shqipëri për të qenë e konsoliduar 
dhe e aftë për të arritur objektivat strategjikë 
afatmesëm të biznesit. Menaxhimi i të gjithë këtyre 
ndryshimeve ngre shume pikëpyetje për drejtuesit e 
organizatave, departamentet e ndryshme, 
profesionistët e burimeve njerëzore dhe rekrutuesve, 
të cilat mund të adresohen me kryerjen e vlerësi-
meve analitike bazuar në tregues e metrika të 
përshtatshme të burimeve njerëzore si burim 
kryesor informacioni.

Në të dhënat e raportit të këtij viti, në krahasim me 
trendet e tjera, ne vumë re një numër të ulët të
përgjigjeve të pjesëmarrësve në vrojtim duke e bërë 
analizën tonë të vështirë mbi pyetjet që lidheshin
drejtpërdrejtë me këtë trend. Ne mendojmë se 
‘Strategjitë e qeverisjes së fuqisë punëtore’ janë një 
trend i ri në Shqipëri dhe jo shumë i njohur për 
pjesën më të madhe të bizneseve që operojnë në 
vend.

Përpos numrit të ulët të përgjigjeve, ata që kanë 
zgjedhur të japin komentin e tyre, pohojnë se nuk
gjenerojnë asnjë informacion analitik rreth fuqisë së 
tyre punëtore dhe faktorëve që ndikojnë në 
ndryshimin e vazhdueshëm të tyre. Krahasimi me të 
njëjtin trend në raportin Global 52 , ku 83% e 
organizatave gjenerojnë informacione të tilla, 
dëshmon dhe një herë nevojën e zhvillimit e aftësive
analitike të funksioneve të burimeve njerëzore 
bazuar në tregues e metrika të përzgjedhura me 
kujdes sipas kompleksitetit të aktiviteteve të 
organizatës, madhësisë dhe industrisë ku operojnë 
ashtu si dhe bazuar në infrastrukturën e duhur të 
nevojshme për menaxhimin e këtyre të dhënave.
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Po çfarë janë këta tregues të burimeve njerëzore? 
Treguesit apo metrikat janë të dhëna numerike, të
cilat përdoren për të gjetur vlerat dhe efikasitetin e 
iniciativave, programeve apo strategjive të burimeve 
njerëzore të ndërmarra në kompani, si për shembull 
treguesit e qarkullimit apo të ruajtjes së punonjësve, 
trajnimit, kostove të punës, shpenzimeve për 
punonjës, angazhimin e punonjësve me organizatën, 
produktivitetin e forcës së punës në raport me 
treguesit financiarë të organizatës, performancën e 
punonjësve, etj.

Përgjithësisht, funksioni i burimeve njerëzore është 
përgjegjës për mirëmbajtjen, përpunimin dhe 
analizimin e këtyre treguesve, të cilët mund të 
grupohen në 7 kategori: Tregues të Produktivitetit, 
Tregues të Kompensimit, Tregues të Rekrutimit, 
Tregues të Qarkullimit, Tregues të Efiçencës së vetë 
funksionit të Burimeve Njerëzore, Tregues të 
Trajnimit dhe Zhvillimit dhe Tregues të 
Demografisë së Punonjësve. Përgjegjësia për matjen 
e këtyre treguesve është e këtij funksioni, qëllimi 
përfundimtar i të cilave është gjenerimi i analizave 
dhe rekomandimeve për një vendimmarrje 
strategjike, të informuar të udhëheqjes së 
organizatës duke konsideruar edhe faktorin e 
kapitalit njerëzor në hartimin e strategjive të 
biznesit. Aftësitë analitike të funksionit të Burimeve 
Njerëzore në këtë drejtim, janë një prej aftësive të 
nevojshme për një funksion jo vetëm administrativ, 
por edhe këshillues dhe partner biznesi i cili shton 
vlerë edhe nga pikëpamja e kapitalit njerëzor.

Një shembull për ilustrim mund të jetë llogaritja e 
treguesit “Norma totale e qarkullimit të
punonjësve”.  Përshkrimi i treguesit: Përllogaritet 
si numri i punonjësve që largohen nga organizata, 
në mënyrë vullnetare dhe jo vullnetare, ndaj 
numrit total të punonjësve. Ky tregues mat 
qarkullimin total të punonjësve të kompanisë 
përgjatë periudhës së vlerësimit dhe shërben për 
analizë krahasuese ndër vite si dhe për të 
parashikuar normën e pritur të qarkullimit për 
vitet në vijim. Nëpërmjet përllogaritjes së këtij 
treguesi bëhet e mundur dhe kryerja e 
parashikimeve për nevojat për rekrutimin në nivel 
departamenti dhe kompanie. Formula për matjen e 
këtij treguesi është:

Tregues të tjerë tepër të rëndësishëm për t’u 
analizuar janë dhe treguesit e lidhur me 
produktivitetin e punonjësve. Mund të përmendim: 
Të ardhurat për punonjës, shpenzime operacionale 
për punonjës, fitimi për punonjës dhe shpenzimet e 
punonjësve ndaj shpenzimeve operacionale. Këto 
metrika japin të dhëna të vlefshme për analizë, 
megjithatë duhet pasur parasysh që këto tregues 
duhen analizuar në grup, për të kuptuar arsyet dhe 
shkaqet pse treguesi është në nivelin e dhënë si dhe 
për ta krahasuar atë me po të njëjtin tregues me 
organizata konkurrente ose me të dhënat e sektorit 
ku organizata operon. Në këtë formë, çdo kompani, 
mund të ndërtojë katalogun e saj të treguesve të 
nevojshëm për ecurinë dhe performancën e saj.

Për pjesëmarrësit tanë në vrojtim, rezultoi se vetëm 
45% prej tyre kanë një interes të shtuar për
informacion të tillë mbi fuqinë punëtore. Pjesa tjetër 
vijon të mbajë një interes të pandryshuar. Kjo
gjetje përforcon akoma më shumë mendimin se 
trendi nuk është i konsoliduar në vendin tonë dhe se
organizatat në vendin tonë janë duke mos 
shfrytëzuar një potencial dhe burim informacioni 
tepër të rëndësishëm në hartimin e strategjive, 
planeve të biznesit, politikave dhe programeve të 
menaxhimit të burimeve njerëzore.

Adresimi i këtij trendi kërkon aftësimin e 
profesionistëve të funksionit të Burimeve Njerëzore, 
shtimin e kapaciteteve të tyre edhe me mjetet e 
nevojshme analitike, për të mundësuar përdorimin e 
këtyre treguesve duke shtuar vlerë në vendimmarrje 
si këshillues dhe partnerë strategjikë biznesi.

Për shkak të paqartësisë që sjell e ardhmja, në 
raportin global të Deloitte, trendi qe lidhet me
strategjitë e forcës së punës shfaqet në 2020 me 
titullin: “Pyetje të reja për rezultate më të mira”. 53

Në mënyrë që kompanitë të jenë të afta të 
parashikojnë nevojat e forcës së punës për të 
ardhmen, ato duhet të ngrenë pyetjet e duhura për 
t’u përballur me efikasitet me ndryshimet e tregut të 
punës. Nisur dhe nga fakti që ky trend i përket 
kategorisë së “Perspektivës”, dhe duke marrë në 
konsideratë kushtet e tregut në Shqipëri, disa nga 
pyetjet që sugjerojmë të ngrihen janë:
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Norma totale e 
qarkullimit të 
punonjësve

Dorëheqjet + Daljet në pension
+ Largimet jovullnetare

Numri total i punonjësve
=
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Deloitte Global Human Capital Trends Report [Raporti i Trendeve të Kapitalit Njerëzor], 2020, fq.90-91

Ibid.

52.

53.
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Pyetjet Benefitet

Cila është qasja që duhet ndjekur për
zhvillimin, matjen dhe analizmin e
treguesve që vlerësojnë gjendjen e
fuqisë punëtore?

Zhvillimi i sistemeve dhe metrikave për 
përllogaritjen dhe gjenerimin e informa-
cionit në kohë reale mbi forcën e punës.

Cili është segmenti i forcës së punës i cili 
jep kontribut në mënyrë të drejtëpërdrejtë 
apo të tërthortë në zinxhirin e krijimit të 
vlerës të kompanisë?

Krijimi i një tabloje të përgjithshme rreth 
përbërjes së forcave të punës në organiza-
ta duke përfshirë dhe forcat alternative të 
punës.

Cilët janë punonjësit me riskun më të 
lartë për t’u larguar? Janë ata performues 
të mirë?

Identifikimi i arsyeve pse punonjësit 
largohen, nëpërmjet intervistave të 
largimit si dhe hartimi i politikave për 
mbajtjen e tyre.

A janë punonjësit me risk të lartë për t’u 
larguar në role kritike pune në aktivitetin 
e kompanisë dhe a kemi një plan 
vazhdimësie?

A ekziston një planifikim i vazhdimësisë 
në kontekstin e forcave të punës?

Identifikimi i punonjësve potencialë të 
cilët mund të ndërmarrin pozita drejtuese 
në të ardhmen, duke minimizuar ndikimin 
e largimit të drejtuesve ekzistues dhe 
kohën e rekrutimit të drejtuesëve të rinj

Të qenët i përgatitur dhe mundësimin e
vazhdimësisë së aktivitetit në rastet e 
largimit të punonjësve në role kritike.

Cilat janë aftësitë që i nevojiten forcës së 
punës për të qenë në lartësinë e kërkesave 
të tregut?

Vlerësimi i ndikimit të teknologjisë në 
proceset e punës dhe ri-aftësimi i forcës 
punëtore.

Shënime





Ndërmarrja sociale në veprim: Paradoksi si një formë zhvillimi



Nga “a mundemi” tek “si duhet të jemi”

  E ardhmja e punës është rezultat i tre 
  dimensioneve të cilat po ndryshojnë në mënyrë të
  vazhdueshme: Puna (çfarë), Forca e punës 
(kush) dhe vendi i punës (ku) 54 .
Çfarë: drejtuesit duhet të sigurohen që të 
përshtatin në çdo kohë kërkesat e punës me nevojat 
që lindin, duke bërë ndryshimet në përshkrimin e 
punës, në objektiva dhe duke caktuar prioritetet e 
reja.
Ku: të gjitha format e të punuarit, në zyrë, në 
distancë, në shtëpi, punë me rotacion.
Kur: rregullimi i orarit të punës që të sigurojë edhe 
ruajtjen e balancës punë-jetë.
Si? Përqafimi i teknologjisë për të siguruar
vazhdimin e punës apo bashkëpunimin me ekipin.

Si rrjedhojë e këtyre ndryshimeve të cilat i shtyjnë 
organizatat të integrojnë njerëzit me teknologjinë, të 
sjellin mënyra të reja të të punuarit, të angazhojnë 
forca alternative të punës, edhe çështjet e etikës 
marrin rëndësi të veçantë.

E ardhmja e punës ndikohet nga zhvillimet 
demografike, nga globalizimi dhe për më tepër nga 
zhvillimet teknologjike. Sot teknologjia e bën 
gjithmonë e më të vështirë ruajtjen e ekuilibrit 
punë-jetë, konfidencialitetin e të dhënave apo 
ruajtjen e privatësisë. Sa më shumë që teknologjia 
integrohet në punë, përdorimi dhe zbatimi i saj 
duhet të vlerësohet lidhur me aspektet e drejtësisë 
dhe barazisë, çështje këto të rëndësishme etike.

Etika mund të përkufizohet si një bashkësi normash 
dhe parimesh që rregullojnë marrëdhënien e punës 
dhe bashkëpunimin ndërmjet njerëzve dhe 
teknologjisë, marrëdhënie e cila duhet të ketë rol 
plotësues dhe jo të kundërt. Sipas raportit të 
Komisionit Evropian mbi etikën në punë, shembuj 
të nevojës për adresimin e çështjeve të etikës lidhen 
me përdorimin e avancuar të Inteligjencës 
Artificiale, në vlerësimin, anketimin, përzgjedhjen 
dhe monitorimin e punonjësve; në raste studimi ku 
punonjësve u kërkohet të bëhen pjesë të   

programeve, të cilat marrin informacion dhe
për aspekte të jetës së tyre që më herët 
konsideroheshin çështje të sferës private 55 ; qasja në 
forma të ndryshme të komunikimit të cilat mund të 
cënojnë privatësinë e të dhënave të punonjësve si
rrjedhojë e mbledhjes dhe përpunimit të gabuar të 
informacionit, transparenca në vendimmarrje, etj.56.
Bazuar në rezultatet e vrojtimit tonë, “Etika dhe e 
ardhmja e punës” është vlerësuar nga pjesëmarrësit 
si një trend njëherazi i rëndësishëm dhe urgjent, për 
adresimin e të cilit janë shprehur me nivel të lartë 
gatishmërie. Të dhënat tregojnë se etika dhe e 
ardhmja e punës në rastin e organizatave në vend ka 
filluar të marrë rëndësi vitet e fundit, ndaj edhe 
vrojtimi ynë ngre tre pyetje kryesore. Pyetja e parë 
synon të kuptojë se cilat janë shqetësimet kryesore 
mbi etikën që organizatat janë duke ndeshur dhe sa 
gati janë për t’i menaxhuar ato. E dyta lidhet me 
faktorët kryesorë që kanë ndikuar në menaxhimin e 
çështjeve të etikës dhe e treta na jep një pamje më të 
qartë nëse kompanitë kanë politikat dhe procedurat 
e nevojshme për të menaxhuar çështje që lidhen
me të.

Për sa i përket shqetësimeve të ndryshme që lidhen 
me etikën në punë, përqindja më e madhe e
pjesëmarrësve në Shqipëri mendojnë se ato janë 
privatësia dhe kontrolli i të dhënave të punonjësve
(për 65.38 %), paga e drejtë (për 46.15 %) dhe 
përdorimi i IA dhe i të dhënave për të monitoruar
individët dhe vendin e punës (për 42.31 %).
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HENDEKU RËNDËSI – GATISHMËRI
Rreth 78% e pjesëmarrësve në vrojtim
pohojnë se trendi “Etika dhe e ardhmja e
punës” është i rëndësishëm ose shumë i
rëndësishëm në suksesin e kompanisë,
por vetëm 57% e tyre shprehen se janë
gati për ta adresuar këtë trend.



Shqetësimet kryesore etike në lidhje me të ardhmen e punës në organizatën tuaj
FIGURA 42

Asnjëra prej këtyre

Dizajnimi i punëve që konsiderojnë mjedisin dhe teknologjinë

Pagë e drejtë

7.69%

23.08%

46.15%

Trajtimi i punonjësve alternativë
11.54%

Pëdorimi i algoritmeve për të ndikuar në vendimmarrje
11.54%

Menaxhimi i ndikimit të automatizimit në fuqinë punëtore
30.77%

Përdorimi i IA dhe të dhënave për të monitoruar individët dhe vendin e punës
42.31%

Ruajtja e privatësisë dhe kontrolli i të dhënave
65.38%
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Pjesëmarrësit në vrojtim konsiderojnë ofrimin e 
pagave të drejta si një ndër shqetësimet etike
kryesore në të ardhmen. Ashtu siç e përmendëm 
edhe tek trendi për zhvillimin e vazhdueshëm të 
rolit të rolit të Burimeve Njerëzore, qasja në 
informacion i shtyn gjithmonë e më shumë 
punonjësit për të ndryshuar vendin e punës apo të 
kërkojnë të drejtat e tyre, veçanërisht kur ndjejnë se 
nuk po vlerësohen në mënyrë të drejtë për punën e 
tyre. Ndërtimi i modeleve të ndryshme të vlerësimit 
të performancës, ku praktikat e kompensimit nuk 
përfshijnë vetëm pagën bazë, por edhe elementë të 
tjerë variabël si shpërblime të ndryshme që bazohen 
në vlerësimin sipas meritës dhe kontributit për 
projekte apo detyra të një rëndësie të veçantë, janë 
ndër format më të mira që do të sillnin minimizimin 
e këtij shqetësimi.

Po ashtu, pjesëmarrësit kanë vlerësuar edhe sesa

gati janë për të adresuar secilin nga këto shqetësime. 
Përgjithësisht në të gjithë komponentët e këtij 
trendi, ata vlerësojnë se janë disi gati për t’i adresuar 
ato. Komponenti ku kompanitë ndihen më pak gati 
është “Përdorimi i algoritmeve për të ndikuar në 
vendimmarrje” dhe “Menaxhimi i forcës alternative 
të punës” (me 33.33%). Shkalla e automatizimit të 
proceseve të punës në Shqipëri, nuk është e njëjtë 
me atë të vendeve të zhvilluara, ku teknologjia nuk 
ndikon vetëm në procese të ndara të punës por dhe 
në marrjen e vendimeve bazuar në analiza përmes 
algoritmeve të sofistikuara. Megjithatë, vihen re disa 
lëvizje në këtë drejtim edhe në vendin tonë kryesisht 
në sektorin bankar, në kompanitë e mëdha të cilat 
operojnë në fushën e telekomunikacionit apo në 
iniciativa të ndryshme të administratës publike siç 
janë shërbimet publike të ofruara nëpërmjet 
platformës digjitale e-Albania.

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020
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Çfarë e nxit rëndësinë e shtuar të menaxhimit të çështjeve të etikës të lidhur me të
ardhmen e punës?

FIGURA 44

Direktivat nga drejtuesit dhe bordet tona

Presioni nga forca jonë punëtore

Kërkesat ligjore dhe rregullatore

27.27%

9.09%

31.82%

Presioni nga aktorët e jashtëm (investitorët, konsumatorët, grupet e veçanta të interesit etj.)
22.73%

Ndryshimet në përbërjen e forcës së punës (p.sh rritja e fuqisë punëtore alternative)
45.45%

Adoptimi i shpejtë i teknologjive të IA në vendin e punës
31.82%

Sa gati është organizata juaj për të menaxhuar këtë shqetësim?
FIGURA 43

Dizajnimi i punëve që konsiderojnë mjedisin dhe teknologjinë

Paga e drejtë

Trajtimi i punonjësve alternativë (gig apo contract workers)

16.67%

25.00%

25.00%

27.27%

17.65%

25.00% 25.00%

25.00%

23.53%

18.18%

33.33%

33.33%

33.33% 33.33%

33.33%

41.67%

Përdorimi i algoritmeve për të ndikuar në vendimarrje
66.67%

8.33%

11.76%

Menaxhimi i ndikimit të automatizimit në fuqinë punëtore

Përdorimi i IA dhe të dhënave për të monitoruar individët dhe vendin e punës

Ruajtja e privatësisë dhe kontrolli i të dhënave të punonjësve
47.06%

Nevoja për t’i kushtuar një kujdes të veçantë 
aspekteve të etikës lidhet me shumë faktorë nxitës si
brenda organizatës ashtu edhe jashtë saj. 
Organizatat pranojnë se për 45.45 % të tyre, ndër 

nxitësit kryesorë janë ndryshimet në përbërjen e 
forcës së punës dhe për 31.82 % janë kërkesat ligjore 
dhe rregullatore si dhe adoptimi i shpejtë e IA në 
proceset e punës.
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Nuk janë gati Disi gati Gati Shumë gati

50%

50%

54.55%

33.33%

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020
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A ka organizata juaj politika dhe proçese për të menaxhuar etikën në kontekstin e
së ardhmes së punës

FIGURA 45

E kemi identifikuar si prioritet por sapo kemi filluar të planifikojmë në lidhje me të

Ne kemi udhëheqësit e duhur dhe politika të qarta

Nuk kemi politika dhe procese

7.41%

33.33%

14.81%

Ne e menaxhojmë në baza nevoje dhe ad-hoc
14.81%

Ne jemi duke zhvilluar politika dhe duke identifikuar udhëheqësit përgjegjës
29.63%

Pavarësisht mungesës së të dhënave të cilat mund të 
përdoreshin për të monitoruar numrin në rritje
të forcës alternative të punës si freelancer apo 
kontraktorë, studimet e Deloitte tregojnë për një 
rritje të numrit të këtyre forcave alternative të punës 
gjithmonë e më shumë. Përqasja e tyre me punën 
kërkon një ndryshim në mendësinë e kompanive në 
mënyrën e menaxhimit të tyre, si dhe përshtatje të 
politikave për mbajtjen e punonjësve që aktualisht 
kanë të punësuar. Po ashtu, kërkesat ligjore dhe 
rregullatore të cilat janë identifikuar edhe si një 
ndër faktorët kryesorë nxitës, sa vijnë dhe forcohen 
akoma më shumë nga autoritetet përkatëse. Ligji për 
mbrojtjen e të dhënave personale i detyron subjektet 
të marrin masa për të hartuar politika për ruajtjen e 
privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave, duke forcuar 
edhe rolin e Komisionerit të ngarkuar për këtë 
çështje 57 . 

Ky kuadër ligjor shërben dhe si pikënisje për 
rregullimin e adaptimit të teknologjive të reja
bashkëkohore në përputhje me kodet e etikës të 
aplikuara në organizatat shqiptare. E gjitha kjo
ndihmon në hedhjen e hapave të sigurtë në 
ndërtimin e një ekonomie dhe tregu pune digjital, të 
shoqëruar me adoptimin e shpejtë të teknologjive të 
IA dhe automatizimin e proceseve të punës në tërësi.

Për sa i përket ekzistencës së politikave dhe 
proceseve për të menaxhuar këtë trend, organizatat
pjesëmarrëse në vrojtim raportojnë se janë duke 
ndërmarrë hapat e nevojshme në përgatitjen e tyre
(rreth 30% e tyre). Përgjithësisht vihet re se 
organizatat janë në fazat e para të hartimit të tyre 
dhe vetëm një e treta e tyre pohojnë se i kanë këto 
politika në zbatim.
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Si e parashikoni rëndësinë e menaxhimit të çështjeve të etikës lidhur me të ardhmen e
punës të ndryshojë në tre vitet e ardhshme?

FIGURA 46

Do të jetë më pak e rëndësishme

Do të mbetet e njëjtë

Do të jetë më e rëndësishme

2.11%

74.93%

22.97%

Të dhënat më lart dëshmojnë edhe njëherë 
rëndësinë në rritje të këtij trendi, e cila kërkon një 
vëmendje të shtuar të udhëheqësve të 
organizatave për këtë çështje, në një kohë kur sfidat 
e kapitalit njerëzor janë të shumta dhe dinamike. 
Pjesëmarrësit në vrojtim në vendin tonë, pranojnë 
se çështjet e etikës në lidhje me të ardhmen e punës, 
janë ndër sfidat kryesore të tyre. Pjesa më e madhe e 
tyre (75%) shprehin bindjen se menaxhimi i etikës 
do të ketë një rëndësi të shtuar në tre vitet e 
ardhshme.

Me nevojën në rritje për të përqafuar teknologjinë 
në kryerjen e punës apo të punuarit në distancë,
është e pritshme se fokusi i organizatave do të 
zhvendoset natyrshëm më shumë mbi zhvillimin e 
qëndrueshëm teknologjik në raport me mjedisin, 
mbrojtjen e të dhënave personale të punonjësve dhe 
të klientëve, ruajtjen e privatësisë dhe trajtimin e 
përmirësuar të forcës alternative të punës. Në tre 
vite nga sot, mbi 65% e pjesëmarrësve në vrojtim, 
shprehen se këto problematika do të kenë rolin 
kryesor në krahasim me sfida të tjera.

Ritmi i shpejtë i automatizimit dhe i zhvillimit 
teknologjik, pritet të kthejë Etikën në çështjen 
kryesore në të ardhmen, në ndarjen e punëve dhe 
mënyrën e ndërveprimit të njerëzve me makineritë 
dhe teknologjinë, duke qenë plotësues dhe jo 
zëvendësues të njëra-tjetrës.
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''Future of work'' [''E ardhmja e punës''], Deloitte, 2020
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Ndërmarrja sociale në veprim: Paradoksi si një formë zhvillimi



Zgjero fokusin dhe shto ndikimin
Memo

I dashur drejtues i funksionit të Burimeve Njerëzore,

Nga të gjithë kapitujt e këtij raporti, për trajtimin e këtij trendi kishim dilemën nëse në Shqipëri ishin
pjekur kushtet për të ndjekur formatin e raportin global në formën e një memo-je ose jo. Pyetja
kryesore e kësaj dileme ishte nëse në Shqipëri shënohet një trend pozitiv në krijimin e identitetit të
funksionit të BNJ si një kontribues i domosdoshëm dhe vendimmarrës për suksesin e organizatave
ashtu si në simotrat e tyre në vendet e tjera të zhvilluara apo në ato në zhvillim? A mundemi sot t'i 
drejtohemi drejtpërdrejtë me një memo një funksioni të konsoliduar të Burimeve Njerëzore?

Lajmi i mirë është se nga rezultatet e këtij vrojtimi dhe atij të edicionit të vitit 2019, si dhe nga
observimet tona gjatë dhënies së shërbimeve të konsulencës në këtë fushë, besojmë se funksioni i 
Burimeve Njerëzore po nis të perceptohet nga drejtimi, si një element kyç në mbështetjen e krijimit të 
vlerës dhe të vetë mbarëvajtjes së aktivitetit të organizatave. Një shtysë tjetër është fakti se në dallim 
nga edicioni i kaluar, në këtë vrojtim shumica e pjesëmarrësve janë profesionistë të funksionit të 
Burimeve Njerëzore në kompanitë e tyre (rreth 56 përqind). 58

Në tre vitet e fundit ekipi ynë i shërbimeve të këshillimit për Kapitalin Njerëzor, në një sërë forumesh të
profesionistëve te Burimeve Njerëzore ashtu si dhe në punime të natyrës së këtij vrojtimi, ka qenë tepër
vokalë dhe konsistentë për rëndësinë e forcimit të rolit të këtij funksioni në organizatë dhe 
pozicionimin e tij në rol strategjik se sa thjesht si një qendër kostoje me detyra të pastra administrative.

Vëmendja jonë për këtë çështje nuk është thjeshtë një pasion për fushën e Burimeve Njerëzore. Përveç
qasjes sonë në shërbimet e konsulencës me qëllimin përfundimtar rritjen e performancës dhe 
qëndrueshmërisë së biznesit të klientëve tanë, ne kemi bindjen e plotë se adresimi i trendeve të tjera të 
trajtuara në këtë raport, nuk mund të jetë i suksesshëm pa një funksion burimesh njerëzore të 
besueshëm, i mbështetur nga drejtimi i lartë dhe i aftë të influencojë asetin më të rëndësishëm të çdo
organizate: njerëzit e saj. Theksojmë se pa kuptueshmërinë dhe mbështetjen e duhur nga drejtuesit e
organizatave të domosdoshmërisë së këtij profili të Burimeve Njerëzore, ky funksion nuk mund të 
shtojë vlerën e dëshiruar në performancën e biznesit. Është kjo arsyeja pse këtë Memo ia drejtojmë për 
dijeni edhe udhëheqësve të bizneseve.

Tregu i punës në vend po bëhet gjithmonë e më shumë konkurrues duke zhvendosur fuqinë e ofertës
nga punëdhënësi tek punëmarrësi. Si pasojë e kësaj, edhe vetë funksioni i Burimeve Njerëzore kërkohet
që të ri-dizajnojë rolin dhe fokusin e tij. Gjerësisht në tregun shqiptar, ky funksion është i dizajnuar
kryesisht me rol administrativ dhe me përgjegjësinë për të siguruar përputhshmërinë me legjislacionin
e aplikueshëm dhe rregullat e brendshme të organizatës. Ndërkohë sot jo vetëm në vendet e
zhvilluara por edhe në Shqipëri, zhvillimet e tregut dhe ato ekomomike ushtrojnë presion për një
funksion  më të zhdërvjellët (agile) e proaktiv, me politika dhe shërbime të integruara dhe në funksion 
të zbatimit të strategjisë së biznesit, të nxitur nga të dhënat që prodhohen në organizatë e të cilat 
mundësojnë tërheqjen, mbajtjen dhe zhvillimin e talenteve. Të gjitha këto, përveç pozicionimit të duhur 
në hierarkinë vendimmarrëse të organizatës, sjellin dhe nevojën për riaftësim të profesionistëve të 
Burimeve Njerëzore 59 .

89

Për:   Drejtuesit e Burimeve Njerëzore
Për dijeni:  Drejtorët e Përgjithshëm – Udhëheqësit e Organizatave
Lënda:   E ardhmja e funksionit të BNJ me një fokus të zgjeruar



Të gjithë faktorët apo situatat e ndryshme, të cilat po nxisin ndryshimin e rolit të funksionit të 
Burimeve Njerëzore dhe ri-organizim apo transformim të tij mund të grupohen në tre kategori:
        
        E ardhmja e organizatës, e cila lidhet me transformimin e saj drejt ndërmarrjes sociale, e   
        fokusuar në inovacion dhe zhdërvjelltësi (agility) në krijimin e një strukture   
        që mundëson përshtatjen e saj në një kohë paqëndrueshme dhe të zhvillimeve të shpejta
        teknologjike 60.

        E ardhmja e forcës së punës, e cila lidhet me ndryshimet që po ndodhin në formacionet dhe
        demografinë e forcave të punës, ndryshime konceptuale në zhvillimin e karrierës, ku një person 
        ndryshon punë mesatarisht çdo 5 vite, aftësitë që u kërkohen punonjësve po ndryshojnë
        vazhdimisht duke ju kushtuar më shumë rëndësi aftësive të reja shtesë si dhe atyre të buta si të  
        menduarit kritik, inteligjenca emocionale, aftësitë e komunikimit, etj. Përveç kësaj, tregu i punës   
        po kërkon që punonjësit të mund të jenë fleksibël me formën e organizimit të punës, të mund të  
        përshtaten shpejt me kryerjen e detyrave të tjera funksionale apo me lëvizjet nga një rol në një 
        tjetër.

        E ardhmja e vetë punës, e cila lidhet me formën sesi puna do të kryhet dhe përfshin
        digjitalizimin e vendit të punës, mënyrën sesi njerëzit do të punojnë së bashku në ekipe: ekipe
        virtuale apo ekipe të ndryshueshme, përdorimi i teknologjisë, puna në distancë.
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FIGURA 47

Kalimi nga kryerja e punëve administrative në “Lojtar Strategjik i Biznesit”

20 vite më parë:
‘’Punë administrative”

Brezi i parë (mesi i viteve 90-të
deri në fillimet e viteve 2000): 

‘’Partner në Biznes’’

Brezi i radhës (2007-) 
‘’Lojtar Strategjik i Biznesit’’

Fokusuar në ndërtimin e
politikave dhe programeve
që synojnë respektimin e
politikave të kompanisë dhe
legjislacionit;

Mbështetje e departamentit
të administrimit dhe
procesimi i të dhënave të
punonjësve;

BNJ kryesisht vepronte në
mënyre pasive.

Fokusuar në përmirësimin e
efiçiencës dhe efektivitetit;

Administrator dhe ekspert
funksional dhe teknik;

Ofrimi i shërbimeve të
përbashkëta, me ekspertë
të BNJ në këtë fushë.

Fokusuar në rritjen e vlerës
së biznesit, e jo vetëm në
plotësimin e nevojave të
klientit;

Ekspertizë dhe mjete
lehtësisht të aksesueshme
për zgjidhjen e sfidave të
biznesit;

Përfshirje në krijimin e
strategjive të biznesit, jo
thjesht reagim ndaj
rezultateve.

Burimi: Analiza Deloitte Shqipëri.



Cili pohim përshkruan më së miri mënyrën se si do të ndryshojë BNJ në kompaninë
tuaj?

FIGURA 48

Roli i BNJ do të rialokohet në funksione ose departamente të tjera të biznesit

Roli i BNJ do të zvogëlohet dhe do të fokusohet më tepër në aktivitete operacionale dhe pajtueshmërie

Roli i BNJ do të zgjerohet dhe do të përfshijë të gjitha aktivitetet e lidhura me menaxhimin e forcës së punës

11.76%

70.59%

17.65%

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020

Nga të dhënat, rezulton se edhe pjesëmarrësit tanë në këtë vrojtim, janë të ndërgjegjshëm për këto
ndryshime që po ndodhin dhe mendojnë se transformimi i funksionit të BNJ është i nevojshëm në këtë 
drejtim. Në raportin tonë të edicionit të vitit 2019, rreth 52,38 përqind e pjesëmarrësve planifikonin 
rritjen e investimeve në këtë funksion, për fuqizimin e rolit të tij në përmirësimin e produktivitetit të 
punonjësve, menaxhimin e diversitetit, riaftësimin e punonjësve dhe përmirësimin e përvojës së tyre të 
punës me organizatën 61 . Edhe nga rezultatet e vrojtimit të këtij viti, konfirmohen pritshmëritë që roli i 
BNJ do të ndryshojë ndjeshëm në 5 vitet e ardhshme. 70.59 përqind e pjesëmarrësve (përfshirë këtu jo 
vetëm profesionistët e Burimeve Njerëzore, por edhe në funksione të tjera në organizatat pjesëmarrëse) 
mendojnë se roli i këtij funksioni do të zgjerohet edhe më tej, duke mos kryer vetëm disa detyra, por 
duke përfshirë të gjitha aktivitetet që lidhen me menaxhimin e të gjithë forcës së punës. Disa nga këto 
aktivitete përfshijnë menaxhimin e kapitalit njërezor, menaxhimin e performancës, trajnimin dhe 
zhvillimin, mbledhjen dhe analizimin e të dhënave, rekrutimin, buxhetimin, si dhe analiza parashikuese 
dhe ato të treguesve të ndryshëm (metrics) të ecurisë së kapitalit njerëzor dhe të paramentrave të 
biznesit të lidhura me të.

Më konkretisht, fushat ku funksioni i Burimeve Njerëzore pritet se mund të ketë ndikimin më të madh
në vitet në vijim lidhen me riaftësimin e fuqisë punëtore, promovimin e të punuarit në ekipe dhe sipas
qasjes agile si dhe zhvillimin e brandit personal të punonjësit dhe të përvojës së tyre. Sipas rezultateve 
të vrojtimit:

         40.91% e pjesëmarrësve mendojnë se funksioni i Burimeve Njerëzore është gati të ndikojë në   
       riaftësimin e forcës punëtore si dhe në promovimin e të punuarit në ekipe dhe sipas qasjes agile, në   
       po të njëjtën përqindje.

        31.82% e tyre mendojnë se funksioni i Burimeve Njerëzore është gati për zhvillimin e brandit   
       personal të punonjësit dhe përvojës së tyre.
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Cilat janë fushat në të cilat mendoni se BNJ do të kenë ndikimin më të madh në kompaninë
tuaj në 12-18 muajt e ardhshëm?

FIGURA 49

Promovimi i mënyrës së punuarit në ekipe dhe agile

Ndërtimin e aftësive drejtuese të shekullit të 21-të

Përcaktimi dhe promovimi i qëllimit të kompanisë

40.91%

18.16%

9.09%

Zhvillimi i brandit dhe përvojës së punonjësit

Integrimi i automatizimit për kryerjen e punëve në kompani

Riaftësimi i forcës së punës

31.82%

40.91%

Tërheqjen e talenteve/aftësive të reja
23.73%

22.73%

Sa gati është departamenti i BNJ në kompaninë tuaj për të pasur ndikim në fushat në vijim?
FIGURA 50

Promovimi i mënyrës së punuarit në ekipe dhe agile

Ndërtimin e aftësive drejtuese të shekullit të 21-të

Përcaktimi dhe promovimi i qëllimit të kompanisë

22.22% 22.22% 22.22%

25.00%

11.11%

50%

20.00%20.00%

85.71%14.29%

75.00%

50%

Zhvillimi i markës dhe eksperiencës së punonjësit

Integrimi i automatizimit për kryerjen e punëve në kompani

Riaftësimi i forcës së punës

Tërheqjen e talenteve/aftësive të reja
40.00%

Nuk janë gati Disi gati Gati Shumë gati

60.00%

60.00%

55.56%

33.33%

33.33%

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020
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Cilat janë ndryshimet më të mëdha që BNJ duhet të ndërmarrë për të maksimizuar ndikimin e
tyre në kompani në 12-18 muajt në vijim?

FIGURA 51

Zgjerimi i pritshmërive dhe detyrave të drejtuesëve të BNJ

Rritja në aftësitë e reja (aftësi raportimi, njohuri mbi IA etj.)

Zgjerimi i shërbimeve të BNJ përpos punonjësve me kohë të plotë (p.sh kontraktorë, punonjës me kohë të pjesshme etj.)

27.27%

9.09%

45.45%

Prezantimi i roleve të reja

Ndryshime organizative për të promovuar më tepër punën në ekipe

Rritja e efiçiencës nëpërmjet automatizimit të detyrave të BNJ

18.18%

36.36%

36.36%

Sa të sigurt jeni mbi aftësitë e BNJ për të udhëhequr ndryshimet e kërkuara në 3-5 vitet
e ardhshme?

FIGURA 52

Të pasigurtë

Disi të sigurtë

Të sigurtë

13.64%

45.45%

27.27%

Shumë të sigurt
13.64%

Nisur nga përvoja jonë në shërbimet e konsulencës për transformimin e funksionit të Burimeve
Njerëzore, në tabelën më poshtë kemi identifikuar disa nga problematikat kryesore që ndeshen më së
shumti në bizneset në vend duke prezantuar disa zgjidhje të mundshme për to.

Për të mundësuar kryerjen e këtyre aktiviteteve, pjesëmarrësit në vrojtim, theksojnë se funksioni i
Burimeve Njerëzore duhet të rrisë kapacitetet dhe aftësitë e tij, të përmirësojnë efiçencën e shërbimeve 
që ofron në organizatë përmes automatizimit të proceseve si dhe të përshtasë strukturën organizative të 
tij të orientuar drejt punës në ekipe dhe qasjes agile.

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020

Burimi: Vrojtimi Global i Trendeve të Kapitalit Njerëzor, të dhënat për Shqipërinë, 2020
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Problematikat Kryesore
FIGURA 53

Një qasje e duhur do të ishte strukturimi i funksionit të Burimeve Njerëzore si një njësi organizative që
ofron zgjidhje me fokus te klientët e saj të brendshëm. Kjo kërkon përshtatjen e qartë të proceseve të 
punës, hartimin e politikave dhe procedurave për të gjitha shërbimet e ofruara të Burimeve Njerëzore 
sipas segmenteve të klientëve të brendshëm në organizatë. Këto do të mundësonin zhvendosjen e 
fokusit nga efiçenca administrative drejt rolit këshillues dhe partnerit të biznesit për vendimmarrësit në 
të gjitha nivelet e organizatës. Ndarja e qartë e roleve dhe përgjegjësive, pozicionimi i duhur i këtij 
funksioni në strukturën organizative dhe përcaktimi i kompetencave të nevojshme, shërbejnë si hap 
kryesor drejt transformimit të tij.

Nisur nga fakti se pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në vrojtim janë profesionistë të Burimeve
Njerëzore në organizatat ku punojnë, dallohet qartë gatishmëria e tyre për të adresuar trendet e këtij
raporti, si dhe për të rritur rolin dhe ndikimin e tyre.

Për adresimin e këtyre trendeve dhe shtimin e ndikimit pozitiv dhe të vlerës nga funksioni i Burimeve
Njerëzore në performancën e biznesit të organizatës ne sugjerojmë qasjen sipas metodologjisë sonë
me fokus në katër “C”-të 62 :

Roli i BNJ si një partner biznesi 
është i papërcaktuar.
- BNJ shihen ende si përcaktues të   
  rregullave të punonjësve
- Menaxherët e transmetojnë 
  përgjegjësinë e tyre për menaxhimin e   
  punonjësve tek funksioni i BNJ

- Përmirësimi i rolit të BNJ dhe rritja e
  pritshmërive ndaj këtij funksioni
- Implementimi i një marke efektive të   
  BNJ duke theksuar vlerën e shtuar që jep 
  ky funksion;
- Edukimi i menaxherëve të 
  departamenteve për rolin e tyre në 
  proceset e Burimeve Njerëzore;
- Kalimi nga qendrat tradicionale e
  funksionale të ekselencës tek zgjidhjet e
  drejtuara nga nevojat e biznesit;
- Përmirësimi i menaxhimit të
  problematikave.

Përmirësoni teknologjinë dhe të 
dhënat analitike rreth BNJ
- Përditësimi i Sistemeve të Menaxhimit të
  Informacionit të BNJ me të dhëna të
  disponueshme për zhvillimin e funksionit   
  si Partner i Biznesit
- Përdorimi i treguesve të BNJ (HR
  metrics)
- Përmirësimi i teknologjisë dhe zhvillimi i
  shërbimit ndaj klientëve

Mungesa e një strategjie të qartë 
biznesi me të cilën BNJ mund të 
punojë
- Menaxherët nuk besojnë se BNJ kanë   
  aftësinë që të kuptojnë strategjinë e 
  biznesit

Infrastukturë teknologjike e dobët
- Kufizimet teknologjike çojnë në efiçiencë  
  të ulët të proceseve dhe përvojë të 
  ulët të punonjësve
- Teknologjitë e ndryshme ofrojnë të 
  dhëna të mangëta për të marre vendime   
  të rëndësishme

Zgjidhjet e mundshme

Burimi: Deloitte Albania
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Kapaciteti (Capacity) - optimizimi i kohës së punës në mënyrë që funksioni i Burimeve Njerëzore të 
përqendrohet në momentet që vërtet kanë rëndësi për biznesin dhe organizatën në tërësi.
Aftësitë (Capability) - krijimi i hapësirave të nevojshme ku funksioni i Burimeve Njerëzore mund të 
përfshihet në dhënien e zgjidhjeve të duhura, në kontekstin e duhur dhe në kohën e duhur për 
momentet dhe çështjet që kanë rëndësi për punonjësit dhe biznesin e organizatës.
Komuniteti (Community) - ndërtimi i lidhjeve ndërmjet funksioneve të tjera të biznesit, në vende të 
ndryshme mes ofruesve dhe klientëeve të ndryshëm të brendshëm për të krijuar funksionin e burimeve 
njerëzore “si një e vetëm”.
Kredibilitet (Credibility) - rritja e besimit ndaj funksionit të Burimeve Njerëzore, duke i përfshirë në 
çështjet dhe iniciativat më të rëndësishme të biznesit.

I dashur koleg i Burimeve Njerëzore,

Në dekadën e ardhshme, funksioni i Burimeve Njerëzore ka mundësinë të përqafojë të ardhmen, të
zgjerojë fokusin e tij dhe të marrë një rol udhëheqës për të mirën e biznesit, në adresimin e 
ndryshimeve të pashmangshme që po afrojnë për sa i përket punës, vendit të punës dhe forcave të 
punës. Në këtë rol të zgjeruar, funksionit i Burimeve Njerëzore kthehet në një mundësues jetësor të 
aftësisë së organizatës për t’u përshtatur e lulëzuar në një realitet ku rregullat e vjetra të punës nuk 
zbatohen dot më, ndërkohë që norma të reja po shfaqen me shpejtësi. 63

Ky funksion kthehet në një burim kyç avantazhi për organizata të fokusuara drejt të ardhmes e të cilat 
synojnë të marrin më të mirën nga potenciali i kapitalit njerëzor të tyre. Në këtë mjedis dinamik,
besojmë se profesionistët e Burimeve Njerëzore nuk kanë qenë kurrë më parë në një moment dhe 
pozicion kaq të favorshëm për të marrë këtë rol dhe shtuar vlerë më shumë në suksesin e kompanive
të tyre.

Ekipi i Deloitte Albania në çdo rast do të jetë në mbështetjen tuaj në sfidat me të cilat do të përballeni 
dhe në përmbushjen e rolit tuaj që kërkon e ardhmja.
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Shiko në këtë raport seksionin/kapitullin e Hyrjes faqe 11. Rreth 56.16% përqind e pjesëmarrësve kryejnë role në
funksionin e burimeve njerëzore në kompanitë e tyre. Pjesa tjetër e pjesëmarrësve mbajnë në rolet të tjera të
ndryshme nga burimet njerëzore apo teknologjia e informacionit, kryesisht në nivelet e mesme të menaxhimit
(55%), zëvendëspresident (19%) apo nivele ekzekutive “C-suite” (12%)

Deloitte - "Reimagining Human Resources -The future of the enterprise demands a new future of HR", [Ri-imagjinimi 
i Burimeve Njerëzore -E ardhmja e ndërmarrjes kërkon një të ardhme të re të BNj] - 2019

“The Adaptable Organization - Harnessing a networked enterprise of human resilience”, [''Organizata që përshtatet 
- Shfrytëzimi i një ndërmarrjeje të rrjetëzuar të elasticitetit njerëzor”], 2018, Deloitte

Deloitte Shqipëri 2019, Raporti i Trendeve të Kapitalit Njerëzor

Capacity (Kapaciteti), Capability (Aftësitë). Community (Komuniteti), Credibility (Kredibiliteti)

Raporti Global i Trendeve të Kapitali Njerëzor

Shënime

58.

59.

60.

61.

62.

63.
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