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3. BURIMET NJERËZORE DHE KAPACITETET 
INFRASTRUKTURORE

Veprimtaria dhe politikat e burimeve njerëzore, si dhe zhvillimet teknologjike 
në shërbim të tyre, synojnë të krijojnë një mjedis pune motivues, i cili i 
shërben rritjes profesionale të punonjësve, adoptimit të standardeve më të 
mira të bankave qendrore si dhe përmirësimit të vazhdueshëm të proceseve 
administrative të institucionit.

3.1. BURIME NJERËZORE

Në funksion të objektivave strategjikë afatmesëm të institucionit, administrimi i 
burimeve njerëzore ka synuar të ndjekë në vazhdimësi praktikat dhe shembujt 
më të mirë në këtë fushë, të cilat aplikohen edhe në institucione të ngjashme në 
vende të Bashkimit Evropian, dhe ka pasur parasysh edhe kushtet dhe zhvillimet 
e reja që lindën si pasojë e pandemisë. Ndonëse pandemia ndikoi në forma të 
ndryshme në jetën personale dhe profesionale të stafit, institucioni u angazhua 
në mënyrë të vazhdueshme për të motivuar stafin dhe për të menaxhuar sa më 
mirë prioritetet e krijuara nga situata.

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 rritjen e eficiencës dhe efektivitetit në punë. Përmes politikave 
për rritjen e nivelit profesional, është synuar ruajtja e qëndrueshmërisë së stafit 
dhe evidentimi i talenteve të reja, të cilat vlerësohen si 
një ndër sfidat kryesore me të cilat përballen bankat 
qendrore. Institucioni është kujdesur që vazhdimisht ti 
mundësojë stafit të shpalosë potencialin e tij të plotë 
gjatë gjithë kohës së ushtrimit të detyrës.

Ndjekja e politikave të konsoliduara të punësimit, 
menaxhimit dhe promovimit në karrierë të stafit, për 
një organizim strukturor eficient, profesional dhe 
fleksibël, mbetet në vijimësi një ndër qëllimet kryesore 
të Bankës. Theksojmë gjithashtu se racionalizimi i 
strukturës organizative dhe përmirësimi i efektivitetit 
të institucionit, në linjë me objektivat strategjikë të tij 
dhe kuadrin rregullativ përkatës, janë prioritet i këtyre 
politikave.

Gra�k 38. Raporti femra/meshkuj në BSH

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Përfaqësimi gjinor i stafit, në nivel drejtues dhe profesional, është i ekuilibruar. 
Raporti i femrave ndaj meshkujve në totalin e punonjësve është rreth 58% - 
42%, ndërkohë që ky raport në nivel drejtues është 60% - 40%.

Në vitin 2021, në kuadër të rikonceptimit të rolit të disa njësive të Bankës, u 
realizuan disa ndryshime në strukturën organizative. Këto ndryshime synuan 
përmirësimin dhe forcimin e disa proceseve të rëndësishme, si dhe përshtatjen 
më të mirë të strukturave të këtyre njësive të institucionit 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; aktualisht mosha mesatare e stafit është 43 vjeç. Për sa i 
takon formimit profesional, rreth 88% e punonjësve në Bankë janë me arsim të 
lartë dhe 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. Ky i fundit, 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 apo 
të tjera, përveç rritjes së njohurive profesionale, i shërben edhe shkëmbimit të 
përvojave profesionale dhe menaxheriale.

Aktivitetet e trajnimeve janë kryer me bankat qendrore në Evropë, me institucione 
financiare ndërkombëtare (FMN, Banka Botërore), si dhe me organizatorë të 
tjerë si: Center of Excellence in Finance (CEF), EUROSTAT, Joint Vienna Institute 
(JVI) etj.

Edhe gjatë vitit 2021 një pjesë e aktiviteteve janë organizuar në kuadër të 
marrëveshjeve të bashkëpunimit të Bankës me institucione homologe, si: State 
Secretariat for Economic Affairs (SECO), 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 14 
aktivitete trajnuese të formave të ndryshme ku kanë marrë pjesë 57 punonjës 
të bankës. 

3.2. PËRMIRËSIME NË INFRASTRUKTURË

Gjatë vitit 2021, vëmendja është përqendruar në disa aspekte të përmirësimit 
teknologjik në funksion të objektivave strategjikë të Bankës. 
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Në fushën e teknologjisë së informacionit, është punuar në drejtim të: sigurisë 
së informacionit, shtimit e përmirësimit të shërbimeve elektronike që BSH-ja u 
ofron të tretëve; automatizimit të mëtejshëm të proceseve të brendshme dhe 
zgjerimit e përmirësimit të mëtejshëm të infrastrukturës. Gjithashtu, në kushtet e 
COVID-19, ka vijuar kombinimi i punës në ambientet e institucionit me punën në 
distancë, duke garantuar vazhdimësinë e aktiviteteve të Bankës pa ndërprerje. 

Në fushën e sigurisë së informacionit në përgjithësi dhe të sigurisë kibernetike 
në veçanti, gjatë vitit është punuar për përsosjen e mëtejshme të bazës 
rregullative dhe procedurale në zbatim të standardeve ndërkombëtare dhe të 
praktikave më të mira, e shoqëruar me një proces të vazhdueshëm edukimi 
dhe ndërgjegjësimi për rreziqet kibernetike. Një vëmendje e veçantë i është 
kushtuar në vijimësi hapave që BSH ka ndjekur në zbatim të projektit në shkallë 
globale CSP (Customer Security Programme), të ndërmarrë nga kompania 
SWIFT për të gjitha institucionet financiare, për të përmbushur standardet më të 
larta të sigurisë mbi gjithë infrastrukturën e këtij sistemi. 

Në aspektin e shtimit e të përmirësimit të shërbimeve elektronike që BSH-
ja i ofron të tretëve, mund të veçojmë projektin për implementimin e sistemit 
të shlyerjes bruto në kohë reale të transfertave në euro brenda vendit dhe 
modernizimin e mëtejshëm të sistemeve të pagesave, duke ulur ndjeshëm kohën 
dhe kostot përkatëse të procesimit për pagesat. Një projekt i rëndësishëm, i 
finalizuar me sukses në fillim të këtij viti, ka qenë përmirësimi dhe përditësimi i 
Regjistrit të Kredive, ku përveç përmirësimit të teknologjisë dhe funksionaliteteve 
për raportuesit, ai i ka ofruar mundësinë kredimarrësve të aksesojnë të dhënat 
e tyre. Përveç sa më sipër, ka vijuar puna për automatizimin e mëtejshëm të 
proceseve të brendshme të Bankës, duke iu përgjigjur nevojave të aktiviteteve 
operacionale në funksion të rritjes së eficencës dhe efektivitetit; si dhe për 
zgjerimin dhe përmirësimin e infrastrukturës së rrjetit, si një proces i vazhdueshëm 
që synon optimizimin dhe virtualizimin e pajisjeve qendrore për një administrim 
më të mirë të tyre, kosto dhe shërbime të përmirësuara, si dhe adoptim të 
teknologjive të reja për mbrojtjen e mjedisit dhe eficencën në energji.


