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Abstrakt 

 

 

Secila bankë në Kosovë ka një numër të caktuar punonjës me të cilët ajo mundohet ti 

kryej të shërbimet e tyre ndaj kientëve të saj në mënyrën sa më të mirë  të mundshme. 

Sukusesi dhe qëndrueshmëria që punojësit e bankave shfaqin në operacionet e biznesit 

janë rezultat i drejtëpërdrejt i përkushtimit të tyre për arritjen e objektivave që ata i kanë 

vendosur në linjë me misionin dhe vizionin e bankës. Gjithsesi, asnjë objektiv nuk 

mund të arrihet pa një ekip punonjësish të motivar, përkushtuar dhe mirë-trajnuar.  

Andaj për këtë arsye, investimet në trajnimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të 

punonjësve tanë janë të një rëndësie të veçantë.                                   

 

 

Fjalë kyçe: bankë, motivim, trajnim, përkushtim, punonjës                       
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Abstract 

 

 

Each bank in Kosovo has a certain number of employees with whom it tries to perform 

its services to its clients in the best possible way. The succinctness and sustainability 

that bank employees show in business operations are a direct result of their commitment 

to achieving the goals they have set in line with the mission and vision of the bank. 

However, no objective can be achieved without a team of motivated, committed and 

well-trained staff. 

Therefore, investment in training and continuous development of our employees is of 

special importance. 

 

Keywords: bank, motivation, training, dedication, employee 

  



 

Faqe | v  

 

1.1 Shkurtesat 

 

1.Pcb-ProCredit Bank. 

2.Rbko-Raiffeisen Bank. 

3.Bek-Banka Ekonomike. 

4.Bpb-Banka Private e Biznesit. 

5.Teb-Turk Ekonomi Bankasi. 

6.BNj-Burimet Njerëzore. 

7.Fo-Front Officer. 

8.Lo-Loan Officer. 

9.INT- Identifikimi i nevojës për trajnime. 

10. Graf. -Grafiku. 

11.ATTF- Agencioni për Transfer të Teknologjisë Financiare. 

12.ShBK- Shoqata e Bankave të Kosovës. 

13.BQK- Banka Qendrore e Kosovës. 

14. EBTN-European Bank Training Network  

1.2 Tabelat 

Tabela 1: Gjinia e menaxherit ........................................................................................ 22 

Tabela 2  Gjinia e menaxherit ......................................................................................... 22 

Tabela 3  Profesioni i menaxherit ................................................................................... 23 

Tabela 4 Profesioni i menaxherit .................................................................................... 23 

Tabela 5: Pozicioni ne raport me konkurrentet .............................................................. 24 

Tabela 6: Si shtë pozicionim juaj në treg në raport me konkurrentët? ........................... 24 

 

1.3 ANEKS I dhe II 
 

I. PYETËSOR 
 

RËNDËSIA E VLERËSIMIT TË NEVOJAVE PËR TRAJNIME TË PUNONJËSVE 

NË ZHVILLIMIN E BANKAVE TË KOSOVËS”.  

 

II. PYETJET 
 

Përgjigjuni për faktorët që përcaktojnë nevojën për trajnime, duke rrumbullakuar një 

alternativë 1 deri 5: 

nuk pajtohem aspak; 2) nuk pajtohem; 3) pajtohem relativisht; 4) pajtohem; 5) pajtohem 

plotësisht 
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KAPITULLI I:  

HYRJA 

1.1 Formulimi i problemit 

Procesi i trajnimit përmban në vetëvete shumë efekte anësore pozitive. Trajnimet 

përcaktohen si avancimi shkallës se resurseve njerëzore dhe me një funksionim me 

konkurrues dhe më afatgjatë në tregun e punës dhe se arsyeshëm kjo e drejtë duhet të ju 

takojë të gjithë punëtorëve.Ndërsa lloji i trajnimeve duhet të jetë në përputhje më 

profilin e punëtorit dhe nevojat specifike të tij. 

Kryesorja është që nëpunësit të përfitojnë nga ajo çka kanë mësuar gjatë trajnimit dhe të 

zbatojnë atë që kanë në mënyrën sa më të mirë të mundur. Po kështu tek punonjësi 

krijohet një ndjenjë që dikush ka kujdes t’jua mësojë atyre se si duhet bërë puna. Ai 

kupton që institucioni e vlerëson punën e tij dhe do të investojë më tej për të. Kjo gjë 

gjithmonë çon në kryerjen e punës më mirë dhe më me efektivitet. Në këtë studim 

fokusi do të jetë vlerësimi i nevojave për trajnim të stafit të nëpunësve të bankave 

komerciale të Kosovës. Vlerësimi i nevojave për trajnim është hapi i parë në procesin e 

trajnimit. Ky është procesi i përcaktimit të nevojave për trajnim në bankat e Kosovës 

dhe synon t’i përgjigjet pyetjës nëse nevojat e bankave, objektivat dhe problemet mund 

të trajtohen dhe zgjidhen përmes trajnimit(Arthur et al., 2003, f. 235).  

Nëse vlerësimi i nevojave nuk realizohet siç duhet, bankat mund të kenë ngecje në 

menaxhimin e përformancës dhe objektivat tjera të tyre që ata synojnë ti kenë.Një 

vlerësim i drejtë i nevojave për trajnim do të ndihmon të identifikohen çështjet që mund 

të trajtohen, metodat e trajnimit si dhe lidhur me aftësitë e nevojshme që duhet ti 

disponojnë trajnerët dhe vijuesit e trajnimit. 

Bankat në mbarë botën përdorin buxhete të mëdha për trajnimin e stafeve të punojësve 

të tyre ,(sipas ASTD1, rreth 287 miliard dollarë amerikanë u shpenzuan për trajnimin në 

vitin 2011 nga sektori privat) dhe synojnë të ndërtojnë praktika sa më novatore si 

mënyrë e mësimit të vazhdueshëm në organizatë/institucion.  
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Ajo çfarë ai zbuloi ishte se arsyet kryesore pse këto organizata realizonin INT-në ishte 

të përfitonin nga përkushtimi i menaxherëve ndaj trajnimit, të kuptonin rolin e trajnimit 

në rritjen dhe fitimin e organizatës, dhe të identifikonin pse përformanca është në atë 

nivel të caktuar.  

Arsyet pse nuk realizohet INT-ja ishin: mungesa e bashkëpunimit, mungesa e kohës, 

mungesa e burimeve financiare, dhe një mungesë e përgjithshme e përceptimit të vlerës 

së INT-së.  

1.2 Qëllimet e hulumtimit 

Qëllimi i këtij hulumtimi ka të bëjë me përcaktimin e nevojave për trajnime të 

menaxhimit të nëpunësve nëpër bankat e Kosovës, përfitimet dhe vështirësitë ose 

pengesat kryesore në realizimin e nevojave për trajnime, të natyrës për vlerësimin e  

drejtë të nevojave për trajnime, kufizimet buxhetore etj.  

Qëllimi i punimit është të ju jap përgjigje  një vargë pyetjesh lidhur me vlerësimin  e 

nevojave për trajnime. 

1.3 Pyetjet hulumtuese 

1 Pse disa banka investojnë më shumë në projektet e trajnimit e disa tjera jo? 

2.Si ndikojnë trajnimet në përmirësimin e përformancës në bankë, rritjen e përgjegjësisë 

së stafit të trajnuar, rritjen e pagave dhe ngritjen në karrierë? 

3.Si ndikojnë trajnimet nëatraktimin e stafit cilësorë të vijë në bankë ose e kundërta, dhe 

mungesa e trajnimeve a ndikon  në ikjen e stafit? 

4.A ndikon përmirësimi i cilësisë së trajnimit dhe i dijeve të reja në gjenerimin e 

produkteve të reja në bankë ? 

5. A ndikon përmirësimi i cilësisë së resurseve njerëzore në bankë, në shtimin e 

kërkesës për trajnime të reja në bankë ? 

6. A ndikojnë investimet në trajnime në zhvillimin në karrierë dhe në përmirësimin e 

imazhit dhe përgjithësisht të mjedisit ku operon banka? 

7. A ekziston lidhshmëri e trajnimeve të realizuara me përformancën e bankave ? 
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1.4 Objektivat kryesore të këtij hulumtimi 

1.Identifikimi i nevojave dhe i rëndësisë së trajnimeve tek punonjësit dhe tek banka . 

2.Identifikimi i pengesave se pse disa kompani investojnë në projektetrajnuese më 

shumë se tjerat? 

3.Analizimi i të dhënave për gjetjën e një modeli efektiv të qëndrueshëm të trajnimeve 

për bankën dhe punonjësit. 

Studimi do të bazohet në hulumtimin bazikë, nga përgjigjjet e disa punëtorëve si dhe një 

numri të caktuar të menaxherëvetë tyre qe punojnënë bankat e Kosovës, të përzgjedhura 

si kompani hulumtuese dhe si rezultat do të kemi përcaktimin e faktorëve qe ndikojnë 

në projektet trajnuese. 

1.5 Hipotezat kryesore 

1.Investimet në programet e trajnimit të vlerësuara sipas nevojave të punonjësve mund 

të ndikojnë: në përmirësimin e përformancës së punonjësve dhe përmirësimin e 

përformancës  së bankave në të cilat ata  janë të punësuar. 

2. Investimet në programet e trajnimit do të përmirësonin konkurueshmërinë e bankave 

në tregun e gjerë dhe jo vetëm atë lokal, që do të shprehët në profesionalizëm të stafit 

dhe në shtimin e gamës së produkteve bankare. 

1.6 Delimitimet 

Së pari, duke u nisur nga fakti që Kosova zë një vend jo të kënaqshëm sa i përketë të 

drejtës së shprehjës së lirë, statistikë  kjo e  konfirmuar nga shumë sondazhe si vendore 

ashtu edhe ndërkombëtare, kjo reflekton në hezitimin e dhënies se informatave nga 

punëtorët lidhur me problemet që ata hasin në punën e tyre, ndërsa ana tjetër e medaljes 

është se menaxhimeti i lartë si bazë primare ka interesin e bankës, eksizton rreziku që 

sondazhet e fituara gjatë intervistimit të mos shprehin besnikëshmërinë e gjendjes reale 

për sa i përket nevojave për trajnime si dhe ndikimit të tyre në përformancën e bankës. 
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Së dyti, në mungesë të studimeve të ngjajshme në vend, do të mungonte një bazë 

krahasuese në mes rezultateve të fituara dhe atyre paraprake. 

1.7 Rëndësia shkencore e studimit: 

Me anë të këtij studimi, synojmë të vijmë në përfundime racionale, lidhur me nevojat 

objektive për trajnime të stafit të punojësve në bankat e Kosovës, gjetjës së lidhjes mes 

investimeve në trajnime dhe përformancës në bankat e Kosovës. Kjo do ti arsyetontë 

investimet dhe angazhimet e resurseve tjera të bankave në Kosovë në projektet e 

trajnimit të stafit. Njëheri kjo do të sensibilizonte nevojat më tutje për investime të reja 

në trajnime edhe më specifike në stafin e bankave si dhe adresimin e një varg çështjesh 

për menaxhmentin e bankave në Kosovë. 
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KAPITULLI II  

RISHIKIMI I LITERATURËS 

 

2.1 Rëndësia e rishikimit të literaturës 

 

Rishikimi i literaturës për studiuesit e ri është një udhëzues mjaft i mirë për ngritje të 

informacionit në temën e përzgjedhur për tu trajtuar  si dhe një model  mjaft mbështetës 

i përcjellur me një profesionalizëm të lartë. 

Ky punim do të ju shërbej studijuesve të ardhshëm për  studime edhe  më të thella  

lidhur me faktorët që përcaktojnë nevojat për trajnime të stafeve të punojësve në bankat 

e Kosovës, faktorët që ndikojnë në kushtet e punës, faktorët që ndikojnë në rritjen e 

shërbimit profesional, mënyrës së motivimit nga ana e menaxhmentit etj, pasiqë ky 

proçes është pak i hulumtuar në institucionet  e vendit tonë.    

Pilar Pineda në vitin (2010) ka bërë kërkimet e tij në temën “Vlerësimi i trajnimit në 

organizata: Një propozim për një model të integruar” dhe qëllimi i autorit kishte qenë të 

prezantoj një model të vlerësimit që ka zbatuar me sukses kontekstin spanjoll qe 

integron të gjitha dimensionet e trajnimit dhe efektet . 

Autori thotë që trajnimi është një strategji e rëndësishme për zhvillimin e burimeve 

njerëzore dhe në arritjen e objektivave të organizatës. 

Ferika Ozer Sari (2009) kishte vën re se burimet njerëzore janë faktori kryesor i suksesit 

të organizatës. Fuqia e organizatës vjen nga fuqia fizike mendore e punëtorëve të tyre. 

Për këtë arsye qëndrueshmëria për të qenë i fuqishëm për organizatën është e lidhur me 

shëndetin fizik dhe psikologjik të punonjësve të saj në njohurit dhe aftësitë e tyre. 

Ekatrini Galanou dhe Constantinas –Vasilios Proporas(2009) Greqi-sugjerojnë se 

menaxhimi bashkohor duhet të mbështet trajnimet në stafin e çdo organizate. Autorët e 

kërkojnë të zhvillojnë literaturë ekzistuese në trajnimin e vlerësimit , duke propozuar 

një model të ri të veçantë të menaxhimit të trajnimit. 

Cagri Bulut dhe Osman Culha (2010) “Efektet e trajnimit organizativ për angazhim 

organizativ” 

Ky studim ka vërejtur ndikimin e trajnimit organizativ në angazhimin e punonjësve të 

punësuar duke u fokusuar në përgjigjeje afektive dhe emocionale, rezultatet treguan se 

të gjitha dimensionet e trajnimit ndikuan pozitivisht angazhimin e punonjësve. 
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Këto janë vetëm disa nga përfundimet e studimeve për sa i përket rolit të trajnimeve në 

institucione të ndryshme botërore dhe se si të tilla do të jenë mjaft të rëndësishme për 

çdo hulumtues në këtë drejtim. 

 

 

2.2 Historiku i shkurtër i zhvillimit të trajnimeve 

 

Qendra e Trajnimeve e Shoqatës së Bankave është themeluar në vitin 2005  rol i saj 

është në zhvillimit e sektorit bankar duken ndihmuar për të  trajnuar  një numër të madh 

të  punëtorëve të përgjithshëm të sektorit bankar.  Trajnimet e tilla kan si qëllim të 

plotësojë nevojat për trajnim  nëpër bankat komerciale  duke ofruar trajnime për të 

gjithë sektorët të cilët dëshirojnë të fitojnë njohuri në fushën e bankave dhe të 

financave. 

Qendra për Trajnime bankare mban  dhe zhvillon në mënyrë të rregullt trajnime sipas 

nevojave të bankave anëtare dhe nevojave të industrisë financiare në përgjithësi. Qendra 

e Trajnimeve Bankare është burimi kryesor i trajnimit praktik dhe teorik për bankierët 

në Kosovë. 

1
ShBK  aktualisht bashkëpunon me disa institucione vendore dhe të huaja për sa i përket 

fushës së trajnimeve. Ndër to veçohen Banka Botërore, BQK, ATTF në Luksemburg. 

Gjithashtu, ShBK është anëtare e akredituar nga Rrjeti Evropian për Trajnime Bankare 

EBTN me seli në Bruksel, për të zbatuar certifikimin e kandidatëve në Programin e 

Certifikimit EFCB. Trajnimi i stafit, përveç se përmirëson performancën e punojësve 

po, gjithashtu është edhe një ndër motivuesit kryesor të stafit, pasi që iu mundëson 

individëve të përparojnë dhe të zhvillohen profesionalisht dhe kështu të ngrisin nivelin e 

tyre profesional. Kurset e trajnimit variojnë nga ato me programe të avancuara ashtu që 

të përmbushin nevojat specifike të punëtorëve me përvojë në banka, deri tek niveli 

fillestar i cili ofron njohuri të përgjithshme dhe bazike. 

Mbajtja e trajnimeve për punëtorët e bankave po ashtu është mjaft i vonshëm .Në këtë 

drejtim bankat e Kosovës kanë mjaft hapësirë për te përmbushur hapësirat e zbrazëta. 

Ky vakum është mjaft i  theksuar në shumicën prej bankave .Përqindjet e larta të  mos 

aplikimeve të trajnimeve në Kosovë janë treguesit më të mirë se ka ende shumë nevojë  

për të punuar në këtë drejtim. 

                                                 
1
Bankassoc-kos.com/qendra-per-trajnime-bankare 
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Duke ditur që trajnimi i punëtorëve konsiderohet një avansi i duhur për të ecur 

para,kërkesa e tregut është ajo që në zhvillim e sipër kërkon profesionalizmin në nivel 

më të lartë. 

2
(Bettencourt dhe Gwinner,1996) kanë deklaruar se është e rëndësishme për të siguruar 

trajnimin i cili përfshin aftësi  për të lidhur me aftësitë e sjelljes për punonjësit .Lloji i 

tillë i trajnimit mund të përmirësoj aftësinë e tyre për të marr më shumë llojshmëri të 

nevojave dhe ankesave të klientit në dhënien e shërbimeve. 

Trajnime për stafin në nivelin më serioz dhe më adekuat nga sondazhet e marra del të  

ketë Pcb ,ndërsa në nivel më të ulët dhe me staf me pak të trajnuar del të  jetë Be dhe 

Bpb. 

Bankat anë e mbanë botës po përjetojnë ndryshime të mëdha si rezultat i teknologjive të 

reja, zhvillimit të njohurive, globalizimit, zhvillimit të tregtisë përmes internetit dhe 

njëkohësisht po ndërmarrin hapa për të tërhequr, mbajtur dhe motivuar forcën e tyre të 

punës. Tashmë trajnimi nuk është një luks por një domosdoshmëri (Noe, 2010). 

Sidoqoftë, trajnimi nuk është konsideruar gjithmonë si një veprimtari që mund t’i 

ndihmojë bankat të krijojnë vlerë. Po ashtu, burimet njerëzore, nuk kanë pasur 

gjithmonë atributet e bazës për avantazh konkurrues. Prandaj, për të kuptuar më mirë 

rolin e trajnimit sot, është e rëndësishme të hulumtohet se si trajnimi është studiuar 

nga disiplina të ndryshme në kohë të ndryshme, çfarë funksioni mendohet se ka sipas 

qasjeve të ndryshme, si edhe në ç’mënyrë janë përpjekur ta vlerësojnë kërkuesit e 

kohëve dhe rrymave të ndryshme. 

 

1.4 Kuptimi i trajnimit 
 

Por çfarë është trajnimi? Ka shumë përkufizime e kuptime që autorë të ndryshëm i kanë 

dhënë trajnimit të burimeve njerëzore. Sipas Reilly (1979), trajnimi nënkupton 

zhvillimin e njohurive, zotësive dhe qëndrimeve. Edhe sipas Noe (2010), trajnimi 

nënkupton një përpjekje të planifikuar të organizatës për t’iu lehtësuar punonjësve 

nxënien e kompetencave të lidhura me punën. Goldstein (1980), e çon një hap më tej 

efektin e trajnimit duke thënë se trajnimi përkufizohet si përfitimi dhe zhvillimi 

                                                 
2
 Bettencourt L.A and Gwinner .K (1996)” Costumization of rthe service experience: 

the role of the frontline employee”  International journey  of service industry 

management, Vol 7, No 2, PP:-3-20 
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sistematik i zotësive, rregullave, koncepteve dhe qëndrimeve që i nevojiten punonjësit 

për të përmbushur siç duhet një detyrë apo funksion ose për të përmirësuar 

performancën në mjedisin e punës. Në të njëjtën linjë janë edhe Nadler dhe Wiggs 

(1986), sipas të cilëve trajnimi përqendrohet në nxënien e zotësive, njohurive dhe 

qëndrimeve të kërkuara së pari për të përmbushur funksionin apo detyrën dhe më pas 

për të përmirësuar performancën në këtë detyrë. 

Deutsch (1979), rendit disa efekte të trajnimit kur thotë se trajnimi shërben për të rritur 

përparimin në karrierë të punonjësve në organizatë, iu mundëson përshtatjen me 

ndryshimet teknologjike që ndikojnë në vendin e punës dhe shpesh, thjesht i prezanton 

punonjësit e rinj me botën e punës. Në një linjë janë edhe Wright e Mackenzie-Davey, 

(2003), sipas të cilëve trajnimi është më shumë se një funksion linear i burimeve 

njerëzore, ai është pjesë e të nxënit dhe ndryshimit organizativ, element i vlerësimit të 

punonjësve dhe i zhvillimit të karrierës.  

Ndërsa Katz dhe Kahn (1978) shprehen se trajnimi është fjalë aq e përgjithshme sa ka 

nevojë të përkufizohet sa më ngushtësisht dhe sa më shpejt. Arsyeja e kësaj deklarate 

ironike lidhet me ngjashmërinë që ekziston mes trajnimit dhe koncepteve të tjera si të 

nxënit, arsimi dhe sidomos zhvillimi. Disa autorë e dallojnë trajnimin nga zhvillimi 

duke përdorur kriterin e kohës. Sipas Werther dhe Davis (1985), trajnimi ka një 

këndvështrim më afatshkurtër dhe synon përmbushjen e funksionit dhe përmirësimin e 

performancës në detyrën përkatëse. Ndërsa zhvillimi nga ana tjetër,ka si pikësynim 

detyrat dhe përgjegjësitë në funksionet apo detyrat e ardhshme. Roger, et al.,(2007), 

duke përmbledhur përkufizime të autorëve të ndryshëm e shohin trajnimin si një 

përpjekje sistematike të planifikuar me qëllim modifikimin apo përmirësimin e 

njohurive, zotësive, aftësive apo qëndrimeve për të kryer siç duhet në një detyrë apo 

pozicion; të nxënit si procesin e përfitimit të njohurive, zotësive dhe qëndrimeve përmes 

përvojës, reflektimit, studimit apo instruksionit; arsimin si një tërësi veprimtarish që i 

mundësojnë një individi të asimilojë dhe zhvillojë njohuritë, zotësitë, vlerat dhe të 

kuptuarin me synim përcaktimin, analizimin dhe zgjidhjen e një game të gjerë 

problemesh; ndërsa zhvillimin si një përmirësim të përgjithshëm të aftësive dhe zotësive 

të një individi përmes të nxënit të vetëdijshëm dhe të pavetëdijshëm. Sipas Goldstein 

dhe Ford (2002),trajnimi i referohet një qasjeje sistematike nxënieje dhe zhvillimi me 

qëllim përmirësimin e efektivitetit individual, të grupit dhe atij organizativ, ndërsa 

zhvillimi synon marrjen e njohurive dhe zotësive të reja me qëllim rritjen vetjake. 
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Sidoqoftë, duke u nisur edhe nga përkufizimet e mësipërme, ku trajnimi ka si synim 

edhe përparimin në karrierë të punonjësve, apo transmetimin e kompetencave të cilat jo 

detyrimisht mund të përdoren vetëm në një periudhë afatshkurtër, nuk mund të bëhet një 

dallim i qartë mes dy koncepteve (trajnimit dhe zhvillimit). Analiza e punimeve të 

autorëve të ndryshëm gjithashtu, të vendos shpesh përpara pasigurisë nëse një studim 

kërkimor ka trajtuar qartësisht vetëm trajnimin, vetëm zhvillimin, diçka të ndërmjetme 

apo të dyja bashkë, konstatim i bërë edhe nga Aguinis et al., (2009) në meta-analizën e 

fundit të kërkimeve empirike mbi trajnimin. Për këtë arsye, është e nevojshme të 

theksohet se në këtë punim, trajnimi dhe zhvillimi do të përfshihen nën termin 

shumëpërmasor “trajnim” me të cilin autorja do të nënkuptojë: (i) pajisjen apo 

prezantimin e punonjësve me njohuri, aftësi dhe zotësi të reja; (ii) një instrument për 

ndryshimin në sjellje dhe/apo qëndrime; (iii) një veprimtari me efekte në nivel 

individual, grupi apo organizate; (iv) një veprimtari me efekte të tanishme apo të 

ardhshme; dhe (iv) një sistem që përmes rritjes së performancës (potenciale) të 

punonjësve synon të rrisë performancën organizative.  

 

1.5 Teoritë kryesore të trajnimit 
 

Trajnimi ka qenë në fokusin e mjaft studiuesve qofshin ata ekonomistë, psikologë 

industrialë, studiues të strategjive organizative apo të burimeve njerëzore. Puna e këtyre 

studiuesve ka arritur jo vetëm të shpjegojë natyrën shumëpërmasore të trajnimit por 

edhe të tregojë përfitimet e shumta që sjell trajnimi në nivele të ndryshme si kombëtare, 

organizative dhe individuale. Shumë shtete i kanë drejtuar sytë nga reformat në sistemet 

e trajnimit në mënyrë që të bëhen më konkurruese. Studime të ndryshme në nivel 

kombëtar kanë treguar se vende me sisteme të mira trajnimi kanë qenë më efektive në 

mbajtjen e një pozicioni konkurrues në ekonominë globale dhe në uljen e ndikimit të 

papunësisë në krahasim me vendet që nuk kanë investuar në trajnim (OECD, 1994). 

Sipas këtyre studimeve, të shtrira dhe në vende të veçanta, është demonstruar se bankat 

në vende më të zhvilluara si Japonia dhe Gjermania investojnë më shumë në trajnimin e 

punonjësve se vendet e tjera më pak të zhvilluara. Sidoqoftë, teoritë e ndryshme të 

trajnimit në organizatë nuk kanë qenë të të njëjtit mendim në lidhje me arsyet se përse 

bankat i trajnojnë punonjësit e tyre. Ekonomistët, sipas teorisë së kapitalit njerëzor, e 

vendosin theksin në produktivitetin individual, ndërsa teoricienët e menaxhimit të 

burimeve njerëzore nga ana tjetër e konsiderojnë trajnimin si pjesë e strategjisë së rritjes 
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së përkushtimit të punonjësve ndaj organizatës. Më poshtë do të sqarohen këto dy linja 

kryesore dhe implikimet përkatëse. 

1.5.1 Teoritë e investimit në kapitalin njerëzor 

 

Ekonomistët e analizojnë trajnimin në funksion të kthimit mbi investimin në trajnim. 

Rritja e produktivitetit individual dhe organizativ si rezultat i trajnimit është cilësuar si 

një ndër arsyet kryesore përse bankat investojnë në trajnim. (Becker, 1964; Strober, 

1990). Ekonomiksi i punës i konsideron punonjësit si një tërësi aftësish e zotësish të 

tregtueshme të cilat përbëjnë një kapital mbi të cilin realizohen një tërësi investimesh. 

Sipas pikëpamjes së Bowles-Gintis (1975) kapitali njerëzor është kapaciteti për të 

punuar në organizatë, për t’iu bindur urdhrave dhe për t’u përshtatur me jetën në 

shoqërinë kapitaliste apo hierarkike. Spence (1974) mbron teorinë që niveli arsimor i 

kapitalit njerëzor është më tepër një sinjal/tregues aftësish për një produktivitet të 

pritshëm. Sipas Acemoglu, (2012), kapitali njerëzor përfaqëson tërësinë e njohurive apo 

karakteristikave që ka punonjësi të cilët ndikojnë në produktivitet. Një përkufizim i tillë 

i gjerë përfshin në kapitalin njerëzor jo vetëm vitet e shkollimit por edhe trajnimin 

bashkë me cilësinë e shkollës, qëndrimin në punë etj., të cilat shoqërohen me ndryshime 

të pagave. Këto ndryshime në fakt nuk varen gjithmonë nga kapitali njerëzor për shkak 

të heterogjenitetit dhe parregullsive në tregun e punës.  

Si një përkrahës i teorisë së kapitalit njerëzor, Blundell et al., (1999) bëri analizën e 

kthimit nga trajnimet profesionale të ofruara nga bankat amerikane për punonjësit me të 

ardhurat e tyre të cilat rezultuan statistikisht të lidhura (f. 7). Nga analiza faktoriale doli 

se trajnimi që ofrohej nga punëdhënësit jo vetëm që ishte kontribuuesi më i rëndësishëm 

në të ardhurat e punonjësve por kishte dhe ndikimin më afatgjatë, prej 13 vjetësh, 

krahasuar me të tjera burime trajnimi ndikimi i të cilave zgjaste 8 – 10 vjet. Efekti 

fillestar është më i ndjeshëm për pozicionet menaxheriale dhe teknike për të cilat zgjat 

deri në 15 vjet (f. 8). Një pjesë e këtyre përfitimeve vijnë dhe nga ndikimi që ka trajnimi 

në rritjen profesionale dhe në ngritjen në detyrë. Mungesat dhe qarkullimi janë më të 

ulëta tek punonjësit e trajnuar të cilët në çdo rast kanë më pak prirje të jenë pjesë e 

kategorisë së të papunëve (f. 9). Në të njëjtën linjë (por me rezultate të ndryshme) është 

dhe studimi interesant nga Haines et al. (2010) me të dhëna nga rreth 4.160 ndërmarrje 

përfaqësuese të industrisë kanadeze, i cili arriti në përfundimin se trajnimi i ofruar nga 

punëdhënësi në fakt shoqërohet me nivel më të lartë qarkullimi, ndërsa krijimi i një 
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tregu të brendshëm të punës dhe kontratat e trajnimit (sipas të cilave nëse punonjësi 

largohet para një periudhe të parashikuar për kthimin e investimit në këtë trajnim 

detyrohet të rimbursojë organizatën) shoqërohen me norma më të ulëta të qarkullimit. 

Kjo gjetje përkojnë me pritjet e përgjithshme se trajnimi i kthen punonjësit në kapital 

më të vlefshëm çka rrit mundësitë e tyre për t’u punësuar dhe e bën vendimin për t’u 

larguar më të lehtë. 

Studimi i trajnimit nga ekonomistët ka nisur shumë herët. Pigou (1912) argumenton se 

bankat nuk janë shumë të motivuara për të investuar në zotësitë e punonjësve pasi këta 

punonjës mund të largohen nga organizata dhe mund të punësohen tek punëdhënës të 

tjerë që mund t’i përdorin zotësitë e tyre. Rosenstein-Rodan (1943), theksoi rëndësinë e 

kërkesës së tregut dhe të zotësive. Sipas tij trajnimi i punonjësve ishte një parakusht i 

industrializimit edhe pse me shumë gjasa nuk do të ndodhte. Këto kontribute të hershme 

theksuan vështirësinë e ekonomisë së tregut në arritjen e nivelit të duhur të investimit 

tek punonjësit dhe kanë shërbyer si bazë e programeve qeveritare të subvencionimit të 

shkollimit dhe trajnimit në punë.  

Teoricieni i cili i ka dhënë formë mendimit ekonomik në fushën e trajnimit është Gary 

Becker. Sipas Becker (1964), kapitali njerëzor ndikon drejtpërdrejt në procesin e 

prodhimit pasi rrit produktivitetin e punonjësve. Sipas kësaj teorie, kapitali njerëzor i 

matur nga tërësia e njohurive dhe zotësive është variabël i funksionit të prodhimit, 

ndërsa aftësitë e përgjithshme dhe aftësitë specifike kanë sjellje të ndryshme në model. 

Niveli eficient i trajnimit të përgjithshëm sipas modelit të Becker arrihet kur organizata 

nuk mbulon kostot e trajnimit, por punonjësi e “financon” trajnimin duke punuar me një 

pagë të reduktuar në periudhën e parë të punësimit. Zbatime të kësaj teorie vihen re në 

punët pak të paguara të studentëve në fazën e stazhit sidomos kur këto organizata janë 

prestigjioze. Ndërkohë trajnimi specifik ka një tjetër sjellje pasi punonjësit nuk do 

përfitonin nga rritja e produktivitetit kur të ndryshonin pozicion pune ndaj dhe 

organizata është më e prirur të mbulojë një pjesë të këtij trajnimi specifik.  

Ndërkohë Gardener (1983) i shton vlerë kësaj teorie duke diferencuar aftësitë fizike nga 

ato mendore. Në teorinë e tij të inteligjencës së shumëfishtë (logjike, hapësinore, 

gjuhësore, kinetike, ndërpersonale, muzikore, natyraliste, ekzistenciale), ai shpjegon se 

si disa persona me aftësi tepër të zhvilluara në disa dimensione janë shumë “të paaftë” 

në disa dimensione të tjera, pra ka një korrelacion të dobët mes tyre. Në të njëjtën linjë, 
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Lazear (2003) më vonë zhvillon pikëpamjen e tij të “peshave të zotësive” sipas të cilës 

bankat kanë kombinimet e tyre të zotësive të cilave u caktojnë pesha të ndryshme. 

Sipas modelit Ben-Porath (1967), një individ vazhdon të investojë në kapitalin e tij 

njerëzor edhe pasi fillon punë. Një investim të tillë e konsiderojmë si “trajnim” i cili 

ofrohet nga organizata në vendin e punës ose kërkohet nga punonjësi dhe organizata 

përmes programeve të trajnimit 17 profesional. Sipas kësaj qasjeje, trajnimi 

konsiderohet si shkollim dhe ngre mjaft dyshime për shumë arsye. Së pari, shumë aftësi 

që punonjësi i merr gjatë trajnimit nuk zbatohen aq gjerësisht sa njohuritë që merren në 

shkollë, një pjesë e mirë e aftësive janë të përdorshme vetëm në disa industri, madje 

mund të jenë dhe më ngushtësisht të lidhura me organizatën apo pozicionin e punës. Në 

këtë pikë, nga teoria e kapitalit njerëzor janë zhvilluar edhe konceptet e trajnimit 

specifik dhe të përgjithshëm. Sipas këtyre dy koncepteve, bankat janë më të gatshme të 

paguajnë për trajnimet specifike për organizatën (të tilla që transferojnë kompetenca që 

nuk mund të zbatohen tek organizata konkurrente). Sidoqoftë, ka qenë e vështirë të 

vëzhgohet rritja e produktivitetit si pasojë e investimeve në trajnim (Strober, 1990) 

ashtu si dhe dallimi mes trajnimit specifik dhe të përgjithshëm (Maglen, 1990), pasi vetë 

trajnimi specifik përfshin edhe komponentë të trajnimit të përgjithshëm dhe anasjelltas.  

Së dyti, pjesa më e madhe e kostove të trajnimit janë pjesë e parashikimeve të procesit 

të prodhimit – edhe pse trajnimi mund të konsiderohet si një investim i përbashkët i 

organizatës dhe punonjësit, në fakt ndikohet më shume nga vendimet e organizatës sesa 

të punonjësit. Në këtë këndvështrim, investimi në trajnim është vendim i organizatës e 

cila vendos nëse punonjësi do përfitojë trajnim dhe sa konkretisht. 

1.5.2 Ndikimi i teorive të menaxhimit mbi qasjen ndaj trajnimit  

 

Këndvështrimi për trajnimin ka evoluar bashkë me konceptin e menaxhimit në 

përgjithësi dhe disiplinës së burimeve njerëzore në veçanti i cili nga menaxhim 

personeli u shndërrua në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rreth viteve ’80 dhe në 

vitet ’90 të shekullit të kaluar në menaxhim strategjik i burimeve njerëzore (MSBNJ) 

(Koli e Llaci, 2005). Këndvështrimi bashkëkohor i trajnimit ndryshon nga ai tradicional 

i cili e konsideron trajnimin si reaktiv dhe i nxitur nga probleme të veçanta të 

kompanisë (Lingham et al., 2006). Formulimi i kornizës teorike të MSBNJ-së daton në 

fillimin e viteve 1980 në Harvard Business School (Beer et al., 1984).  
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Në këtë model, trajnimi konsiderohet si një ndër strategjitë e menaxhimit të burimeve 

njerëzore të një organizate që bashkë me politikat e tjera të burimeve njerëzore sjell 

rezultate për burimet njerëzore si: përkushtim, kompetencë, përshtatje dhe efektivitet në 

kosto, të cilat pastaj, çojnë në rezultate më afatgjata në nivel individual, organizativ dhe 

social. Shumë modele kanë rrjedhur nga kjo teori, modele të cilat kanë evidentuar 

strategjinë e burimeve njerëzore në varësi të fazave të ndryshme të ciklit të jetës së 

ndërmarrjes, strukturës organizative, apo strategjive organizative (Schuler dhe Jackson, 

1987). 

Literatura e menaxhimit ofron kështu një tërësi kornizash teorike që bazohen edhe tek 

trajnimi për të pasur një efekt në performancën organizative. Wright dhe McMahan 

(1992) identifikojnë një seri të përbërë nga gjashtë modele teorike: qasja e organizatës e 

mbështetur tek burimet, perspektiva e sjelljes, modelet e sistemeve kibernetike, teoria e 

agjencisë/kostove të transaksionit, modelet e varësisë nga fuqia/burimet, dhe teoria 

institucionale. Sipas këtyre modeleve, praktika të caktuara të burimeve njerëzore 

ndikojnë cilësinë dhe sjelljet e burimeve njerëzore të cilat çojnë pastaj në rezultate në 

nivel organizativ. Tri modelet e para përfshijnë edhe trajnimin dhe do të analizohen më 

poshtë.Një çështje që ka hapur gjithmonë debate ka qenë mënyra se si përmes qasjes së 

sistemeve është e mundur të bëhet përshtatja e kualifikimit të punonjësve me 

organizatën në tërësi. Studimet që kanë vlerësuar identifikimin e nevojave për trajnim, 

efektivitetin e transferimit të trajnimit (Rossett, 1987; Robinson dhe Robinson, 1989) 

apo marrëdhëniet mes sistemeve arsimore dhe sistemeve të punësimit (King et al., 1994) 

janë bazuar në qasjen e orientuar drejt sistemit. Macduffie (1995) vërtetoi hipotezën që 

praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore ndikojnë mbi performancën jo në mënyrë 

individuale por si elemente plotësuese të një sistemi të burimeve njerëzore dhe se 

trajnimi i punonjësve të rinj dhe i punonjësve ekzistues është një element kyç i këtij 

sistemi që ka ndikim pozitiv në performancën organizative. 

Tabela 7: Përmbledhje e teorive dhe filozofive të trajnimit 

Autori (viti) Teoria/Qasje Këndvështrimi për trajnimin 

Becker (1964) Investimi në kapitalin 

njerëzor 

Kapitali njerëzor ndikon drejtpërdrejtë në 

procesin e prodhimit pasi rrit produktivitetin e 

punonjësve.Niveli eficient i trajnimit të 

përgjithshëm arrihet kur organizata nuk i 

mbulon kostot e trajnimit, por punonjësi e 

“financon” trajnimin duke punuar me një pagë 

të reduktuar në periudhën e parë të punësimit. 
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Ben-Porath 

(1967) 

Investimi në kapitalin 

njerëzor 

Trajnimi është vazhdimi i investimit në 

kapitalin njerëzor pas fillimit të punës dhe ka 

të njëjtën natyrë si shkollimi. 

Acemoglua 

dhe Pischke 

(1999) 

Investimi në kapitalin 

njerëzor 

Për shkak të të metave të tregut të punës vihen 

re edhe mjaft raste të financimit të plotë të 

trajnimit nga organizata jo vetëm në rastet kur 

ai është specifik. 

Beer et al., 

1984 

Menaxhimi Strategjik 

i Burimeve Njerëzore 

(Modeli i Harvardit) 

Trajnimi është një ndër strategjitë e MBNJ-së 

që sjell rezultate për burimet njerëzore si: 

përkushtim, kompetencë, përshtatje dhe 

efektivitet në kosto të cilat në periudhën 

afatgjatë japin rezultat në nivel individual, 

organizativ dhe social. 

Barney (1991) Qasja e organizatës 

mbështetur tek 

burimet 

Avantazhi konkurrues i qëndrueshëm mund të 

vijë nga ato burime që kontrollon organizata 

dhe janë të vlefshme, të rralla, të 

paimitueshme dhe të pazëvendësueshme. 

Trajnimi dhe politikat e tij mund t’i kthejnë 

punonjësit në burime të tilla 

Wright dhe 

McMahan, 

(1992)
3
 

Perspektiva e sjelljes Trajnimi do të çojë në rezultate pozitive 

organizative në varësi të shkallës që shkakton 

ato sjellje të punonjësve që kërkohen nga 

strategjia organizative. 

Wright dhe 

McMahan, 

(1992)* 

Modeli i sistemeve 

kibernetike 

Një tërësi sistemesh input-përpunim-output në 

të cilin input-et konsistojnë në NJAZ-in e 

punonjësve, përpunimi janë sjelljet e 

punonjësve, ndërsa output-i përfshin 

produktivitetin, kënaqësinë dhe qarkullimin 

Krogt dhe 

Warmerdam 

(1997)* 

Qasje i orientuar drejt 

sistemit 

Trajnimi është një sistem brenda një sistemi 

dhe zhvillohet në një mjedis. 

Krogt dhe 

Warmerdam 

(1997)* 

Orientimi i trajnimit 

sipas strukturës 

Çështjet e kualifikimit identifikohen si 

probleme trajnimi dhe analizohen si mangësi 

në NJAZ-in e atyre që kryejnë funksione të 

caktuara, mangësi të cilat sjellin dështimin e 

progresit efektiv të proceseve në organizatë 

Krogt dhe 

Warmerdam 

(1997)* 

Qasja e orientuar 

drejt aktorëve 

Trajnimi është një politikë organizative e cila 

ndikohet nga aktorë të ndryshëm me pozicione 

e interesa të ndryshme. 

 

 

 

                                                 
3
Qasjet e përpunuara nga Wright dhe McMahan, (1992) dhe Krogt dhe Warmerdam 

(1997) janë mbështetur në teori ekzistuese por janë përshtatur për trajnimin. 
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1.5.3 Efektiviteti i trajnimit dhe strategjitë e kërkimit 

 

Dëshira e menaxherëve të burimeve njerëzore për t’i treguar pjesës tjetër të organizatës 

vlerën e asaj që bëjnë, ka ekzistuar prej kohësh. Një fakt të tillë Drucker e ka theksuar 

që në vitin 1954, kur thotë se “menaxherët e personelit shqetësohen vazhdimisht për 

paaftësinë për të treguar se po kontribuojnë në ndërmarrje,” (f. 275). Në ndihmë të kësaj 

përpjekjeje janë ofruar studiues të shumtë të cilët kanë dëshmuar se trajnimi është një 

funksion i burimeve njerëzore me përfitime të shumëfishta. Në Shtojcën 4 jepet një 

përmbledhje e studimeve të analizuara për këtë studim lidhur me marrëdhënien trajnim-

performancë. Përmbledhjet e kërkimeve empirike mbi trajnimin në çdo dekadë nga 

Aguinis dhe Kraiger (2009), Salas et al. (2001), Tannenbaum et al. (1992), Latham 

(1988), Goldstein (1980), Campbell (1971) pasqyrojnë studime të cilat kanë treguar 

përfitimet nga trajnimi në nivel individual, grupi, organizativ apo dhe shoqëror e 

kombëtar. Për të vlerësuar efektivitetin e trajnimit, studiues të ndryshëm janë bazuar në 

disa strategji kërkimi të cilat nxjerrin në pah edhe natyrën shumëpërmasore të trajnimit 

dhe sfidat për vlerësimin e tij. Kërkimi shkencor për vlerësimin e trajnimit është ndikuar 

nga kërkimi në fushën e MBNJ-së i cili tradicionalisht ka ndjekur qasjen “mikro” ose 

“makro” (Wright dhe Boswell, 2002; Koslowski dhe Klein, 2000). Qasja mikro ka 

mbizotëruar kërkimin shkencor për më shumë se një shekull duke u fokusuar në 

ndikimin e programeve të veçanta të BNJ-së në rezultate në nivel individual/punonjësi. 

Ndërsa me zhvillimin e MSBNJ-së dhe argumentimin që planifikimi i MBNJsë duhet të 

bashkërendohet me planifikimin strategjik në nivel organizativ që nga Walker (1978), 

edhe kërkimi shkencor ka lëvizur në një qasje makro që fokusohet në lidhjen mes të 

gjithë sistemit të BNJ-së dhe rezultateve organizative. Kombinimi i këtyre dy modeleve 

dhe përmasave në të cilat mbështeten, ofron një mundësi për të analizuar efektivitetin e 

praktikave të MBNJ-së në përgjithësi dhe trajnimit në veçanti nga disa këndvështrime.  
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  2.3 Historiku i shkurtër i zhvillimit të bankave si studim rasti në 

Kosovë 

Funksionimi i sistemit financiar në Kosovë është relativisht i ri dhe se krijimi i saj filloi 

në vitin 2000 dhe pothuajse  shumica e asteteve të bankave është kapital i huaj. Përveç 

Bankës Qendrore në Kosovë veprojnë edhe 8 banka komerciale mirëpo ajo qe duhet te 

vihet në pah është se kapital vendor kanë vetëm dy prej tyre. Depozita, kredit dhe 

produktet tjera bankare janë parakusht që një institucion financiar të merr emrin bankë . 

Sistemi financiar mori një hov të  madh të  zhvillimit, rritja e depozitave në një kohë të 

shkurtër kryesisht fonde nga bashkatdhetarët jashtë vendit u mundësojnë  pothuajse te 

gjitha bankave që ti lansojnë në treg produktet e ndryshme të kredisë. 

Duke e ditur se Kosova si një vend që po kalonte fazën e tranzicionit ky fakt u 

shfrytëzua mjaft mirë nga bankat komerciale ku normat e interesit të kredive ishin mjaft 

të larta krahasuar me normat që rridhnin nga sondazhet e rajonit. Nevoja për para dhe 

kushtet e rënda ekonomike që përciellnin vendin janë një nga arsyet e shumëta që 

popullata në përgjithësi nuk i kushtoi vëmendje normës se interesit 

Depozitat nga viti 2010 shënuan rritje të theksua duke kaluar mbi 1miliard euro po ashtu 

edhe kredit e shpërndara kishin një rritje të lartë gjithmonë duke u përcjellur me trendet 

e rritjës së kredive të  këqija. Mos funksionalizimi adekuat i sistemi gjyqësor 

neglizhenca e lëndeve bënë që numri i kredive të këqija në total të jetë mbi 4%. 

Në librin “Hyrje në Ekonomi
4
”, autorët përcaktojnë se bankat kryejnë një aktivitet 

ekonomik që mbështetet në parime të njëjta me ato të një biznesi të çfarëdoshëm. 

Veçoritë e këtij biznesi qëndrojnë në specifikën dhe në aktivitetin që e kryen banka. 

Banka është një firmë financiare që kryen shërbime të caktuara, që realizon kalimin e 

mjeteve të lira financiare nga ata që i kursejnë tek ata që kanë nevojë për to. 

BQK-është organ  i pavarur dhe se obligohet ti përgjigjet Kuvendit të Kosovës dhe se 

kompetencat i ushtron në bazë  të  Kushtetutës së Kosovës. 

Bankat komerciale të cilat janë  trajtuar për hulumtim janë: Pcb, Rbko, Be, Bpb dhe 

Teb. 

 

                                                 
4
 Ahmet Mançellari, Sulo Dadëri etj., Hyrje në ekonomi, Pegi, Tiranë, 2002. f. 371 dhe 373. 
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2.3.1 ProCredit Bank 

 

ProCredit Bank janë banka qe veprojnë në kuadër të grupit ProCredit kompania më e 

madhe e të gjitha bankave  ProCredit Holding AG&Co . 

Grupi ProCredit është para shumë viteve aktive në sektorin e financavepër zhvillim. 

ProCredit Holding u themelua në vitin 1998 si IMI AG nga firma konsulentë IPC. 

ProCredit Bank në Kosovë u hap në vitin 2000 ka qenë banka e parë në Kosovë pas 

luftës. Është pasardhëse e MicroEterprise Bank-es,që u themelua me iniciativë të disa 

institucioneve financiare , ndërkombëtarisht të njohura. 

Në vitin 2002 ka qenë banka e parë e cila u ka ofruar klientëve të saj kartela bankare. 

Ofron: llogari, kursime, pako bankare, kredi, kartela, transfere parash, mbitërheqje 

,norma këmbimi, shërbime elektronike, pagesa etj.. 

 

2.3.2 Raiffeisen Bank 

Raiffeisen Bank u themelua me 16 gusht 1927 emri origjinal ishte Giro Zentrale 

Osterreichischen Genossenschafen. 

Në vitet e 50-ta filloi të zgjerohet dhe në fund të viteve të 50-ta të gjeje kompani të 

specializuara për të investuar në to. 

Në viteve e 80-ta u hap në Hungari, Poloni, Sllovaki, Republikën Ceke , Bullgari, Rusi  

dhe Ukrainë, dhe më vonë në vendet tjera. 

Në Kosovë u hap në vitin 2003 si degë e Raiffeisen Bank International AG dhe në tërë 

territorin e Kosovës ka filialet e saja. Gjithashtu edhe banka Raiffeisen ofron: llogari, 

depozita, kredi, kartela, transfere, pagesa, shërbime elektronike, këmbim etj. 

 

2.3.3 TEB 

 

TEB hyri në veprim në vitin 1927 TEB Mali Yatirimiliar A.S është një nga aksionarët 

në 84,25% të aksioneve në TEB e cila doli në publik në vitin 2000, nënshkroi një 

marrëveshje partneriteti me BNP Paribas në 10 shkurt 2005 ,e cila është banka e 6 më e 

madhe në bote. Pas marrëveshjes me BNP Paribas ,TEB ka zgjeruar ekspertizën e saj në 

fushën e bankave të korporatave , tregtare dhe banka privatë ndërmarrje bankare me 

NVM-ve bankare. Në Kosovë filloi të operoj në vitin 2008,ka 26 filiale dhe mbi 600 të 

punësuar. Ofron shërbime si: llogari, kredi, sigurime, kartela, pagesa, shërbime internet 

etj. 
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2.3.4 BEK 

 

Banka ekonomike është bankë vendore e cila u hap më 28.05.2001 punën e ka filluar në 

fillim të qershorit dhe është e shpërndarë në gjithë territorin e Kosovës.  

Ka 36 banka njësi dhe 29 nëndegënë njësi më të vogla regjionale. 

Për individ ofron llogari, debit kartela, kredit kartela, kredi, transfere, shërbime 

elektronike dhe për biznese gjithashtu shërbimetë njëjta. 

 

2.3.5 BPB 

 

Është gjithashtu bankë vendore komerciale e pranishme në tregun bankar të Kosovës qe 

në vitin 2001. 

Ofron portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara për mbështetjen e 

nevojave të individëve ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme , korporata etj. 

Ka 26 njësi nëpër tërë territorin e Kosovës me 280 punonjës. Ofron shërbime si: llogari, 

kredi, kartela, depozita, transfer, pagesa , shërbime elektronike etj. 

 

 

KAPITULLI   III   

METODOLOGJIA DHE METODAT 

 

 3.1 Hyrje 
 

Kapitulli në vijim shtjellon të dhënat dhe metodologjitë e përdorura në hulumtim, janë 

përdorur metodat cilësore dhe ato sasiore po ashtu janë përdorur edhe të dhënat 

primare dhe ato sekondare të nevojshme për realizimin e këtij studimi.  

Qëllimi i përdorimit të tyre janë që të arrihen objektiva kërkimore dhe t’iu jepet 

përgjigje, pyetjeve kërkimore që janë shtruar për këtë hulumtim p.sh cilat janë mënyrat 

me efektive për identifikimin e nevojave për trajnime në bankat dhe institucionet në 

Kosovë. 

 

 3.2 Metodologjia e studimit 
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Metodologjia kryesore është e bazuar në intervistim/hartimin e pyetësorit të strukturuar 

enkas për qëllimet e këtij hulumtimi. Në hulumtimi janë përfshire pesë banka të 

Kosovës, që kanë një histori të zhvillimit dhe të eksperiencave në tregun bankar në 

Kosovë dhe më gjerë, me një numër të konsiderueshëm të punonjësve dhe stafit 

menaxherial dhe më përfshirje territoriale pothuajse në gjithë Kosovën. 

Grumbullimi i të dhënave do të bëhet përmes intervistimit të punëtorëve të bankave dhe 

të menaxhmentit të tyre. 

Janë përfshirë në intervista punonjës të bankave si dhe me një numër i menaxherëve. 

I gjithë ky hulumtim do të zhvillohet duke shfrytëzuar  mundësin e qasjes induktive që 

ka rol të rëndësishëm për objektivin e studimit si dhe për nxjerrjen e rezultateve sa më të 

favorshme dhe sa më reale.Matjet e të dhënave do të bëhen veç e veç si për stafin 

menaxherial ashtu edhe për punëtoret si dhe do të bëhet krahasimi i rezultateve. 

Hulumtimi është bazuar në faza të ndryshme hulumtuese. Faza e parë është rishikimi 

dhe analizimi i literaturës. 

 

Faza e dytë ishte faza e përpilimit të pyetësorit.  

 

Faza e tretë është e ndërlidhur me aktivitetet e realizimit të anketave me 

përfaqësuesit/stafin  e bankave të përfshira në hulumtim, që kryesisht operojnë në 

Komunën e Prishtinës. Po ashtu kjo fazë përfshin përpilimin e pyetësorit, përzgjedhjen 

e mostrës, anketimin, futjen e të dhënave dhe procesimi e të dhënave në softuerin 

SPSS, versioni 24. 

 

3.3 Metodat sasiore të studimit 
 

Metodat sasiore kryesore të cilat janë përdorur në këtë studimit janë: a) metodat e 

analizës ekonomike, b) metodat e analizës statistikore, dhe c) metoda statistikore 

përmes programit SPSS. Metodat sasiore të hulumtimit merren kryesisht me 

mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave që janë të strukturuara dhe mundë të paraqiten 

në forma numerike (Bob Mathews & Liz Ross, 2013) 
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 3.4 Metodat kryesorë 

 

- Metoda e analizës (sasiore dhe cilësore) 

- Metoda kooperative-krahasuese 

- Metoda deskriptive-përshkruese,  

- Metoda hulumtues - përmes anketimeve 

- Metoda statistikore. 

Kjo pikë metodologjike e hulumtimit do të këtë një vëmendje të veçantë dhe se analizat 

e dalluar nga ky hulumtim do të jenë të krahasueshme dhe të pasqyruara në mënyre 

reale. Në këtë studim ka konsiderata etike dhe do të jetë në nivelin maksimal si në 

saktësinë e të dhënave po ashtu edhe në garantimin e konfidencialitetit duke falënderuar 

bankat dhe punonjësit e përfshirë në hulumtim. 

 3.5 Burimi i të dhënave 

Gjatë hulumtimit janë përdorur burime të ndryshme si ato sekondare dhe primare, si të 

dhënat kuantitative dhe kualitative të cilat janë nxjerrë nga 1. Botimet, 2. Publikimet, 3. 

Raportet, 4. Pyetësorët.  

Përdorimi i të dhënave kuantitative nga shumë studiues janë vlerësuar si më objektive 

dhe më të rëndësishmet të specifikuara në numra, të përdorura nga më shumë studiues 

etj., përkundër të dhënave kualitative që nga shumë studiues vlerësohen si më subjektive 

dhe shpeshherë mund edhe të mos jenë reprezentative. Nisur nga ky kontekst burimi i të 

dhënave të shfrytëzuara në këtë studim janë trajtuar me shumë kujdes dhe do të jetë një 

gërshetim i të dhënave në mes të këtyre dy burimeve. 
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 KAPITULLI IV:  

 ANALZIA DHE DISKUTIMI I REZULTATEVE 

 

 4.1 Statistikat socio demografike 
 

Pyetja 1 e deri tepyetja 4 
 

Ne kemi përfshirë 5 banka për hulumtim: PCB, RBKO, BE, TEB dhe BPB- janë bankat 

të cilat kemi marr një përfshirje në regjionin e Prishtinës dhe më vite të ndryshme të 

themelimit. Nga rezultatet e marra del se në treg veprimtarin e para në Kosovë e ka 

filluar PCB dhe në treg e fundit është hyrë banka TEB. Veprimtaria e këtyre 

institucioneve është e përqendruar në produkte dhe shërbime te ndryshme bankare 

kryesisht janë të fokusuara tek depozitat dhe kredit aty nga ku rrjedh edhe profiti më i 

madh i bankave. 

 

Pyetja 5 

 

Numri i punonjësve: 1.Meshkuj 2.Femra – Rezulton se në këtë pikë kemi progres të 

rritjës së numrit të femrave në sektor të ndryshëm duhet theksuar se dominohet nga ana 

e gjinisë mashkullore. Tek pozitat e Loan Officer /Analist Kredie vërehet se kryesisht 

kemi meshkuj ndërsa tek pozita Front Officer/Zyrtare për shërbime apo tek pozita 

Cashier/Arkatar ose  pozitë e natyrës se njejtë  kryesisht dominojnë gjinia femrore. Nga 

deklaratat e marra dhe nga hulumtimet e bërë në këtë drejtim kemi arrit në njëpërfundim 

se pozita e L.Officer  konsiderohet si pozitë më e përshtatshme për meshkuj pasi natyra 

e punës ka të bëje me njohje të terenit ,promocionë në vende mjaftë të papërshtatshme, 

ambientim në kushtë të ndryshme klimatike etj. ,gjitha këto kanë rezultuar qënë këtë 

pozitë të jetë përqindja më e lartë e meshkujve që punojnë në krahasim me femrat. Nga 

sondazhet e marra përpozitën e arkëtares qe zakonisht janë femra kjo vjen si rezultat se  

femrat rezultojnëtë jenë  natyre më e qetë në raport me menaxhimin e cashit si dhe 

përballja e parë me klientin është konsideruar shumë më e favorshme më një femër për 

shumë arsyes, qasja, kujdesi ndaj detajeve, të qenurit natyrë femërore etj. 
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Pyetja 6   

 

Gjinia e menaxherit:-Rezulton që mbi 60% në gjithë sektorin financiar të jen të gjinisë 

mashkullore. 

Kjo vërehet si Pcb,Rbko,Teb po ashtu në norma më të lartë vërehet në Bankën 

ekonomike ndërsa në Bpb banka vërehet një mesatare 50 me 50.Nga ky hulumtim duhet 

theksuar se ky bilanc duhet marr në shqyrtim serioz dhe se në këtë shekull  ky trend në 

rritje duhet modifikuar. Femra është një person mjaft i fuqishëm me një intuitë mjaft të 

zhvilluar dhe pa dyshim pozita menaxheriale nuk është një pikë që nuk mund të 

zotërohet nga to. 

  

Tabela 1: Gjinia e menaxherit 

Gjinia e menaxherit  

 

 

Gjinia e menaxherit 

Total - mashkull femër 

Emri i bankës BE 0 15 0 15 

BPB 0 10 10 20 

PCB 1 17 3 21 

RBKO 0 14 6 20 

TEB 0 12 2 14 

Total 1 68 21 90 

 

Tabela 2  Gjinia e menaxherit  
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Pyetja e 7  Profesioni i menaxherit 

Kryesisht ka rezultuar në përqindjetë lartë të drejtimit të ekonomisë. 

Ky drejtim është konsideruar më i favorshëm për sektorin financiar duke pas parasysh 

që puna në bankë kryesisht është e lidhur me natyrën ekonomike. Në përqindjetë 

vogëljanë jurist dhe profesione të tjera. 

Tabela 3  Profesioni i menaxherit  

Profesioni i menaxherit  

 

 

Profesioni i menaxherit 

Total - Ekonomist Jurist Tjetër 

Emri i bankës BE 0 15 0 0 15 

BPB 0 17 1 2 20 

PCB 1 20 0 0 21 

RBKO 0 20 0 0 20 

TEB 0 14 0 0 14 

Total 1 86 1 2 90 

  

Tabela 4 Profesioni i menaxherit  
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Pyetja 8. Si është pozicionim juaj në treg në raport me konkurrentët? 

 

Nga ky hulumtim rezulton se përgjigjjet për bankën më të suksesshme janëtë adresuara 

për RBKO e përcjellur nga Pcb dhe Teb ndërsa Be ka rezultuar me një pozicion mesatar 

ndërsa mendime se banka ka pozicion të dobëtnë treg në raport me konkurrentët kemi 

për BPB. 

Tabela 5: Pozicioni ne raport me konkurrentet 

 

Pozicioni ne raport me konkurrentet  

 

 

Pozicioni ne raport me konkurrentet 

Total Dobet Mesatar Fuqishem 

Banka me e 

sukseshme 

Emri i bankes BE 0 5 10 0 15 

BPB 2 3 12 3 20 

PCB 1 0 11 9 21 

RBKO 0 1 4 15 20 

TEB 0 0 7 7 14 

Total 3 9 44 34 90 

  

Tabela 6: Si shtë pozicionim juaj në treg në raport me konkurrentët?  
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V. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

5.1 Konkluzione 
 

Duke u bazuar në studimet e konsultuara gjatë përgatitjes së këtij punimi  mund të vijmë 

në konkluzionin përfundimtar se: 

1. Se një menaxher i mirë dhe adekuat për pozitën e tij si dhe me trajnimet 

përkatëse të kryera për sektorin financiar  krijon një avantazh për të përmirësuar 

ambientin e punës, për ta mundësuar një ambient sa më të kënaqshëm për 

punëtorët dhe për të mbizotëruar profesionalizmi në institucionin ku punon. Sa i 

përket gjendjes së bankave në vendin tonë ka hapësirë për të ndryshuar ende në 

këtë drejtim. 

2. Duke u bazuar nga përgjigjet e opinioneve të punonjësve të intervistuar,  vihet 

në pah fakti që stafi udhëheqës në punë nuk kanë një vëmendje të theksuar se 

çfarë u nevojitet punonjësve, çfarë i  motivon ata për punë qe e kryejnë, dhe se 

çka kishin mundur ata të ndryshojnë në të mirën e forcës punëtore. Pra edhe në 

këtë pike kemi nevojë qe e drejta për punëtorë dhe kujdesi për zhvillim në 

ngritjen e tij profesionale ta këtë më shumë vëmendjen e menaxherit ,sepse në 

përgjithësi menaxheret janë të orientuar ta mbrojnë qëllimet e  organizatës ku 

punon  

3. Rregullimi i kushteve të punës si dhe trajnimi dhe përkujdesja ndaj punëtorëve 

mund të jenë një mënyrë e shkëlqyeshme për t’i motivuar ata në çdo aspekt .Mos 

mbajta e trajnimeve dhe neglizhenca e stafit udhëheqës për ngitje në pozita të 

nënpunësve të merituar qon në drejtime të marrje të vendimeve të padëshiruara 

nga ana e punëtorëve. Kërkesa e tregut për një institucion të suksesshëm patjetër 

do të kërkon të një punëtorë profesional, adekuat, të trajnuar dhe qe do të vijë 

më herët deri të profiti i çdo banke. 

4. Menaxhmenti i lartë duhet ta këtë prioritet avancimin dhe trajtimin adekuat të 

stafit punues. Menaxhmenti me anë të menaxhimit të mirë ka një rol thelbësor në 

zhvillimin e një institucioni dhe në ngritjen e tij drejt majave të suksesit. Një 

institucion  duhet në vazhdimësi të përmirësohen kushtet e punës, duhet 

vazhdimisht të përkushtohet në avancimin e punëtorëve duke ju ofruar trajnime 

adekuatë përkatëse secilit sektor, duke vlerësuar dhe motivuar punën e tyre që sa 

paku të gjitha ta kenë ndjenjën se puna e tyre po çmohet dhe po vlerësohet. 
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  5.2 Rekomandime 
  

Në bazë të studimit të bërë gjatë hartimit të këtij fenomeni në punimin tone, 

rekomandohet si më poshtë:  

1. Ky studim i fokusuar në vlerësimin e aktivitetit të trajnimit, ka dhe vlera 

praktike për menaxherët dhe vendimmarrësit e politikave të trajnimit në 

organizata. Sistemi i vlerësimit i përdorur në këtë disertacion, mund të shërbejë 

si një teknikë vetëvlerësimi dhe identifikimi i aspekteve që duhen përmirësuar 

në aktivitetin e trajnimit. Kërkimi parësor i këtij disertacioni, përfundimet e 

përgjithshme të të cilit janë përmendur më sipër, ofrojnë disa gjetje me vlerë 

sidomos për organizatat që operojnë në mjedisin kosovar. 

2. Ky hulumtim ka si për qellim të jep një rekomandim për  institucionet financiare 

nëse ju ka munguar deri më tani përkujdesi për trajnime të stafit, praktikat apo 

qasjet e ndryshme mbi organizatën dhe burimet njerëzore, të cilat kanë ndikuar 

mbi trajnimin dhe gjykimin mbi efektivitetin e tij. Rekomandohet qe BNJ të 

kenë një bashkëpunim më të ngushtë me menaxherët dhe punëtorët. 

3. Ky hulumtim, ndër të tjera pasqyron të gjeturat nga anketimi me bankat, për 

pikat me theks të veçantë në: 

a. Rëndësinë e trajnimeve për bankat, 

b. Përfitimet kryesore të bankave nga trajnimet, 

c. Sfidat që bankat hasin në mungesë të trajnimeve, 

d. Fushat në të cilat bankat kanë nevojë për trajnime, 

e. Gatishmëritë dhe mundësitë e bankave për të shfrytëzuar trajnimet 

online, si dhe 

f. Propozimin e formës së trajnimeve online, e cila do të jetë e pranueshme 

dhe shfrytëzueshme nga ndërmarrjet. 

g. Për më tepër, në këtë hulumtim, janë bërë disa krahasime, për çështje 

specifike dhe relevante në raport me hulumtime tjera (përafërsisht të 

ngjashme), të realizuara në të kaluarën nga bankat. 

4. Shpesh here kontestet mes të drejtave të punëtorëve dhe punëdhënësit mbesin në 

nivele pazgjidhur ose kontesti padrejtësisht shkon në favor të punëdhënësit. Për 

zbatimin me sukses të Ligjit të Punës duhet që institucioni të marr hapa për ta 

ndryshuar këtë realitet si dhe rekomandohet qe në pozita të larta udhëheqës të 
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jetë një person nga burimet njerëzore, sepse do të lehtësohet trajtimi i këtyre 

qeshjeve si dhe përfitimi në kohë do të jetë i madh. 

5. Zbatimi i neneve  të kontratës së punës ndikon  në motivimin e të punësuarve 

dhe rritjen  e përformancës së organizatës. Shprehja e lirshme, marrja e 

mendimeve edhe nga punëtoret, ngritja në karriere, ngritja e pagës, pushimet për 

punëtoret, etj. janë vetëm disa nga elementet qe institucionet duhet ti trajtojnë 

më prioritet qe kontratat mos të mbesim vetëm një marrëveshje formale. 

6. Hulumtimet e deri tanishme kanë treguar se një punëtor i trajnuar në mënyre 

adekuatë ka përparësi të mëdha edhe për organizatën. Kreativiteti 

,profesionalizmi, vetëbesimi për shërbimin e ofruar, informimi i duhur, njohuri 

të theksuara të teknologjisë, shpejtësia në shërbimet etj., janë vetëm disa nga 

elementet qe e benë klientë të jetë i ndikuar për orientim ndaj një institucioni. 

Andaj rekomandojmë edhe bankat të cilat kanë nivel jo të kënaqshmen nga 

statistikat e dalura për mbajtje të trajnimeve ta aplikojnë trajnimet dhe investojnë 

në avancimin e këtij elementi mjaft profitabil. 
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ANEKSI I :  

PYETËSORI 

PYETËSOR MBI “RËNDËSIN E VLERËSIMIT TË NEVOJAVE PËR TRAJNIME 

TË PUNONJËSVE NË ZHVILLIMIN E BANKAVE TË KOSOVËS”.  

 Objekt i këtij hulumtimi është Rëndësia e vlerësimit të nevojave për trajnime të 

punonjësve në zhvillimin e bankave të Kosovës. Ky është një hulumtim akademik dhe 

përgjigjet në pyetje do të jenë konfidenciale. Paraprakisht ju jemi mirënjohës për 

përgjigjet në pyetjet e shënuara! 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

Emri i Bankës  

Komuna:   

Regjion: ___________   

Viti i themelimit të bankës  

Numri i punonjësve: 1) Meshkuj   2) Femra____ 

Gjinia e menaxherit: 1) Meshkuj____ 2) Femra____ 

Profesioni i menaxherit:______________ 

Si është pozicionim juajnë tregnë raportme konkurrentët? 

 1) dobët 2) mesatar 3) i fuqishëm 4) bankë më e suksesshme 

Si e vlerësoni performancën e bankës tuaj të viteve të fundit? 

1) në rënie 2) konstantë  3) në rritje  

Si do e vlerësonit ikjen epunonjësve? 

1)të larte 2) mesatar  3).të ulet 

Cila është pozita juaj në bankë?________________ 

Prejsavitesh punoni nëkëtë bankë?________  

Prejsaviteshjeni nëkëtë pozitë?_  

Në çfarë drejtimesh ka më shumë nevojë për trajnime? (mund tëzgjidhni mëshumë 

senjë) 

identifikim i nevojëspër trajnim 

marrje trajnimi 

dhënie trajnimi 

 ndërtimi i planit tëtrajnimit 

vlerësimi i trajnimit 

tjetër(specifiko):  
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A ka bankajuaj njëdepartament të BNJ?  

1) po 

2) jo 

Nëse PO, savitë ka qëështë krijuar kydepartament __  

Numri i personave që punojnënë këtë departament__  

A ka bankajuaj, pranëdepartamentit të BNJnjë njësi përgjegjëse për trajnim? 

1) po 

2) jo 

Personat e të cilit sektor kanë më shumë nevojë të përfshihet në trajnime? (rrethoni sipas 

nevojës më shumë se një opsion). Shënoni me radhë1 deri në 5 (1-më  pak dhe 5-më së 

shumti): 

punonjësit e departamentit të burimeve njerëzore ___ 

punonjësit ___ 

menaxherët ____ 

trajnerët  ___  

 punonjësit financiar___  

punonjësit e teknologjisë___ 

tjetër(specifiko): _____  

Cilët persona apo grupet të tyre mëposhtë kanë më shumë nevojë për trajnim?(zgjidhni 

tëgjithë që përfshihen) 

                   1) punonjësit 

                   2) trajnerët  

                   3) menaxherët e nivelit tëlartë  

                   4) klientët 

                   5) tjetër (specifiko):  

Cilat nga elementetmë poshtëpërdorni për analizën e nevojavepër trajnim 

përpersonin?(zgjidhni të gjithë qëpërdoren) 

Pyetësorë 

Teste 

Ditarë 

raportete vlerësimit tëperformancësindividuale 

raportete vlerësimit tëperformancëssë grupi 

tjetër  
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II. PYETJET 

 

Përgjigjuni për faktorët që përcaktojnë nevojën për trajnime, duke rrumbullakuar një 

alternativë 1 deri 5: 

nuk pajtohem aspak; 2) nuk pajtohem; 3) pajtohem relativisht; 4) pajtohem; 5) pajtohem 

plotësisht 

Nr. 

R. Faktorët 

Rrumbullakosni një 

alternativë 

22. Mungesa e trajnimeve në bankën tonë 1     2     3     4     5 

23. Përgjegjësit në vendin e punës 1     2     3     4     5 

24. Pakënaqësia e punonjësve 1     2     3     4     5 

25. Rritja e përformancës në bankë 1     2     3     4     5 

26. Kërkesat e tregut  1     2     3     4     5 

27. Nevojat e efecientës në bankë 1     2     3     4     5 

28. Nevojat e parapara me kushtet e kontratës 1     2     3     4     5 

29. Nevojat për tërheqjen e punonjësve në bankë 1     2     3     4     5 

30. Nevoja për praktikimin e dijeve të reja/produkteve të reja  1     2     3     4     5 

31. Nevoja për rritje në karrierë 1     2     3     4     5 

32. Nevoja për rritje të pagës 1     2     3     4     5 

33. Nevojat për trajnime janë të kufizuara nga buxhetit 1     2     3     4     5 

34. Nevoja për trajnime janë planë 5 vjeçare 1     2     3     4     5 

35. Nevoja për trajnime janë planë vjetore 1     2     3     4     5 

36. Nuk ka nevojë për trajnime në bankën tonë 1     2     3     4     5 

 

    

ANEKSI II: TABELAT DHE GRAFET 

  

Tabela 39: Qe  sa vitë punoni në ketë bankë 
 

 

  

Qe  sa vitë punoni në ketë banke 

Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 

Emri i 
bankes 

BE 0 0 1 1 3 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 15 

BPB 0 4 2 0 0 2 0 4 0 1 5 1 0 0 1 20 

PCB 1 0 1 1 3 3 4 2 4 1 1 0 0 0 0 21 

RBKO 0 0 0 0 1 4 2 2 0 5 4 0 1 1 0 20 

TEB 0 0 0 1 2 3 0 4 1 2 1 0 0 0 0 14 

Total 1 4 4 3 9 16 8 14 5 10 12 1 1 1 1 90 
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Grafi 36 : Qe  sa vitë punoni në ketë bankë  

 

 


