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4. Burimet njerëzore

Zhvillimi i vazhdueshëm i burimeve njerëzore të Bankës, në përputhje me 
objektivat, strategjinë dhe zbatimin e politikave përkatëse të institucionit, 
synon të krijojë një mjedis pune të përshtatshëm dhe motivues, i cili i shërben 
jo vetëm rritjes profesionale të punonjësve, por dhe përmirësimit të proceseve 
administrative të institucionit.

Në zbatim të objektivave strategjikë afatmesëm të Bankës, administrimi i 
burimeve njerëzore ka synuar të përvetësojë dhe zbatojë në vazhdimësi praktikat 
dhe shembujt më të mirë në këtë fushë, që aplikohen edhe në institucione të 
ngjashme në vende të BE-së, duke pasur parasysh edhe kushtet dhe zhvillimet 
e reja që lindën si pasojë e pandemisë gjatë vitit që lamë pas. Ndjekja e 
politikave të konsoliduara të punësimit, menaxhimit dhe promovimit në karrierë 
të stafit, për një organizim strukturor efecient, profesional dhe fleksibël, mbetet 
në vijimësi një ndër qëllimet kryesore të Bankës. Gjithashtu, prioritet i këtyre 
politikave janë dhe racionalizimi i strukturës organizative dhe përmirësimi i 
efektivitetit të institucionit, në linjë me objektivat strategjikë të tij dhe kuadrin 
rregullativ përkatës.
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Menaxhimi i duhur i burimeve njerëzore kërkon 
përditësimin dhe përshtatjen e infrastrukturës 
rregullative të institucionit me standardet më të mira, 
duke krijuar në vazhdimësi mundësi promovimi për 
punonjësit me eksperiencë profesionale, si dhe duke 
synuar, ndër të tjera, edhe motivimin e stafit dhe 
rritjen e efektivitetit në punë. Përmes politikave për 
rritjen e motivimit profesional, është synuar ruajtja e 
qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë së stafit, e cilësuar 
si një ndër sfidat kryesore me të cilat përballen ditët e 
sotme bankat qendrore. 

Përfaqësimi gjinor i stafit, në nivel drejtues dhe 
profesional, është i ekuilibruar. Raporti i femrave ndaj 
meshkujve në totalin e punonjësve është 58% - 42%, 
ndërkohë që ky raport në nivel drejtues është 59% - 

41%.

Në vitin 2020, në kuadër të rikonceptimit të rolit të disa njësive të Bankës, 
u realizuan disa ndryshime të strukturës organizative. Këto ndryshime synuan 
përmirësimin dhe forcimin e disa proceseve të rëndësishme, si dhe përshtatjen 
më të mirë të strukturave të këtyre njësive me detyrat specifike që burojnë nga 
objektivat dhe veprimtaria e Bankës. 

Një kujdes i veçantë i është kushtuar edhe kombinimit të stafit profesional me 
përvojë me stafin e ri. Mosha mesatare e stafit është 43 vjeç, ndërkohë që rreth 
88% e punonjësve në Bankë janë me arsim të lartë. Vlen të theksohet se 58% e 
tyre kanë përfunduar studime pasuniversitare në nivel Master/PhD si dhe kanë 
përftuar certifikata profesionale të njohura nga institucione ndërkombëtare. 
Rreth 38% e punonjësve kanë kryer studime pasuniversitare brenda vendit, 
ndërsa 20% e tyre kanë kryer studime pasuniversitare në institucione akademike 
prestigjioze jashtë vendit.

Një tjetër element i rëndësishëm i politikave të burimeve njerëzore është edhe 
identifikimi i kapaciteteve profesionale dhe ndërpersonale, si dhe përdorimi 
i tyre në funksion të trajnimit dhe zhvillimit të stafit, i cili është bërë i mundur 
nëpërmjet realizimit të trajnimeve profesionale, brenda dhe jashtë vendit. 
Pjesëmarrja e stafit në këto trajnime të specializuara, të organizuara nga 
banka të ndryshme qendrore, institucionet financiare ndërkombëtare (IFN) apo 
të tjera, përveç rritjes së njohurive profesionale, i shërben stafit të Bankës edhe 
për shkëmbimin e përvojave profesionale dhe menaxheriale me përfaqësuesit 
e institucioneve të tjera financiare.

Shpërndarja e pjesëmarrjeve në trajnime është respektivisht: 34% në banka 
qendrore evropiane si Banka Anglisë, BQE, Banka e Francës, Banka e Italisë, 
Banka Gjermanisë etj; 33% pranë institucioneve financiare ndërkombëtare 

Gra�k 41. Raporti femra/meshkuj në 
Bankën e Shqipërisë
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si FMN dhe BB; si dhe 33% e pjesëmarrjeve në 
aktivitete nga organizatorë të tjerë si Center of 
Excellence in Finance (CEF), EUROSTAT, Joint Vienna 
Institute (JVI) etj.

Krahasuar me vitet e mëparshme, në vitin 2020, vihet 
re se kemi vijueshmëri të pjesëmarrjeve në aktivitete 
trajnuese brenda vendit, si pasojë e inkurajimit nga 
BSH-ja dhe konvertimit në aktivitete online, si dhe një 
ulje e numrit të pjesëmarrjeve trajnuese të zhvilluara 
jashtë vendit, si pasojë e pandemisë. Pjesa më e 
madhe e trajnimeve profesionale në vitin 2020 janë 
realizuar në fushën e politikës dhe operacioneve 
monetare (27.08%), statistikave financiare (12.5%), 
mbikëqyrjes bankare (10.42%), sistemeve të 
pagesave (8.33%) si dhe ekonometri dhe modelim 
(5.21%).

Pjesa tjetër e trajnimeve është zhvilluar në fusha të tilla si: auditimi i brendshëm, 
ndërhyrja e jashtëzakonshme, teknologjia e informacionit, kontabilitet dhe 
financë, banking qendror etj. Duhet theksuar se numri më i madh i trajnimeve 
profesionale është i fokusuar drejt ndërtimit të kapaciteteve institucionale të 
bankës qendrore për përmbushjen e funksioneve të saj kryesore.

Marrëveshje dhe bashkëpuniMe 

Edhe gjatë vitit 2020, një pjesë e aktiviteteve janë realizuar në kuadër të 
marrëveshjeve të bashkëpunimit të Bankës me institucione homologe si: Banka 
e Kosovës, SECO (State Secretariat for Economic Affairs), Komisioni Evropian, 
BQE dhe Banka e Gjermanisë, European Banking Authority (EBA) etj. Me 
qëllim marrjen e informacionit të targetuar dhe specifik, nga këto marrëveshje 
janë realizuar 11 aktivitete të formave të ndryshme, ku kanë marrë pjesë 52 
punonjës të bankës.

Gra�k 42. Shpërndarja e trajnimeve sipas 
institucionit organizues 
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