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Zonja dhe Zotërinj, mirëmëngjesi, 

Kam kënaqësinë e madhe t’ju mirëpres sot këtu dhe të drejtoj Forumin e Burimeve Njerëzore.  

Dëshiroj të ndaj me ju disa mendime, duke qenë se Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe 

ekonomia dixhitale janë ndër temat e mira të preferuara. 

Ka shumë mënyra për të përkufizuar kapitalin njerëzor. Kapitali njerëzor mund të perceptohet si 

një shumatore e njohurive, talenteve, aftësive, përvojës, inteligjencës, gjykimit, urtësisë, 

shoqërisë, kreativitetit, karakterit dhe atributeve personale. 

“Burimi ynë thelbësor” është mendja njerëzore. Edwin Flippo e përkufizon – procesin e MBNJ 

si “planifikimi, organizimi, drejtimi, kontrolli i prokurimeve, zhvillimi, kompensimi, integrimi, 

mirëmbajtja dhe ndarja e burimeve njerëzore me qëllim që të përmbushen objektivat 

individuale, organizative dhe shoqërore.”  

Fizikani teorik britanik Stephen Hawking konstaton se: “Automatizimi i fabrikave tashmë ka ulur 

numrin e vendeve të punës në prodhimin tradicional, dhe rritja e inteligjencës artificiale ka 

shumë gjasa ta shkatërrojë më tej punën në brendësi të klasave të mesme, nga të cilat do të 

mbijetojnë vetëm rolet më kyçe, krijuese ose mbikëqyrëse”.  

 

Zonja dhe Zotërinj,  

Revolucioni dixhital ka sjellë një epokë të re, një epokë që po na përball kaq shpejtë, kaq hapur 

dhe në mënyrë kaq transparente gjithë këto sfida të reja. Ndryshimet që mbart revolucioni 

dixhital kanë ndikim të drejtpërdrejtë në shumë industri tradicionale, të cilat po transformohen në 

mënyrë të pashmangshme për t’u përballur me sfidat që kërkon përvoja e konsumatorit. Është 

gjithnjë e më e qartë se forca më krijuese qëndron tek ritmi përshpejtues i ndryshimeve 

teknologjike - dhe gjithashtu, ajo më shkatërruesja – në ekosistemin e shërbimeve financiare 

sot.   Bota e punës nuk ka fituar imunitet nga ky ndryshim dhe detyrimisht Menaxhimi i 

Burimeve Njerëzore duhet të trajtojë sh dilema. 

• Cilat janë misionet për tu përmbushur nga funksioni i BNJ në mënyrë që të përballojë 

format e reja të punës dhe të shfrytëzojë siç duhet përvojën e vërtetë të punonjësve? Si 

ndikohen profesionet, aftësitë dhe strategjitë e burimeve njerëzore nga revolucioni 

dixhital?  
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• Në ç ‘mënyrë mundet që Burimet Njerëzore të zhvillojnë përgjegjësitë dhe të fuqizojnë 

rolin e tyre si një nga nxitësit kryesorë të transformimit të kompanisë? 

• Si do t’i japin formë Burimet Njerëzore një modeli të punëdhënësit dixhital dhe njerëzor, 

i cili do të ofrojë një përvojë pune të barabartë me përvojën që ne duam t’i ofrojmë 

klientëve tanë?  

• Cilat janë implikimet organizative të ekonomisë dixhitale?	 

• Si do ta përqafojnë organizatat tona ciklin e jetës të talenteve dixhitale?  

• Dhe shumë e shumë të tjera.  

Roli i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe menaxhimi i njerëzve në epokën dixhitale po 

ndryshon. Ndërkohë që përshtatja e teknologjisë është prioritet në të gjitha hapat dixhitale të 

jetës sonë, është e pashmangshme që ndryshimet thelbësore të udhëheqjes dhe talenteve sot 

të jenë shumë më të rëndësishme që organizatat tona të jenë pjesë në mënyrë efektive në 

udhëtimin dixhital që sjell Revolucioni i Katërt Industrial. Si rrjedhojë, si do ta fuqizojmë 

lidershipin dixhital në mënyrë që të përballojmë sfidat e së ardhmes në punë? Burimet 

Njerëzore duhet të luajnë rolin më të rëndësishëm në fuqizimin e liderëve dixhitalë dhe pajisjen 

e tyre me kapacitetet dhe cilësitë themelore për të pasuruar gjithnjë e më shumë kapacitetet 

udhëheqëse.  

Unë besoj fort se ky forum paraqet një mundësi të pamasë që bankat tona anëtare të zbulojnë 

bazat për zhvillimin e një fuqie punëtore të kualifikuar drejt transformimit dixhital dhe të 

përqafojnë teknologjinë për nxitjen e ndryshimeve në organizatat e tyre.   

Aftësimi i fuqisë punëtore me kapacitetet dhe kompetencat e nevojshme për punët e sotme dhe 

ato të së nesërmes përbën një çështje strategjike në rritjen e vendit tonë dhe zhvillimin e të 

gjitha vendeve në të ardhmen.  

Forumi Ekonomik Botëror (FEB) ka publikuar Raportin e Kapitalit Njerëzor Global 2017,  me 

nëntitull “Të përgatisim njerëzit për të ardhmen e Punës”, ku citohet se “shumë sisteme të 

arsimit të sotëm nuk kanë lidhje me aftësitë e nevojshme të nevojshme për të funksionuar në 

tregjet e sotme të punës”. Një artikull shumë interesant që duhet lexuar është ai nga FEB, me 

titull: “Kjo është aftësia e vetme që fëmija juaj ka nevojë për punësimin në	 të ardhmen” nga 

Mirjam Schoning & Christina Witcoms. E kam postuar së fundmi në LinkedIn.   

Në vijim, më lejoni t’ju shpreh mirënjohjen tonë për miqtë e nderuar që kemi të pranishëm sot 

mes nesh, nga institucionet ndërkombëtare dhe akademike, të cilët pranuan ftesën tonë për 
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pjesëmarrje aktive në forumin e BNJ të AAB, duke ndarë me drejtuesit tanë përvojat dhe 

njohuritë e  tyre, duke paraqitur sfidat e udhëtimit gjatë transformimit të BNJ. Është një 

udhëtim me të vërtetë interesant.   

Do të doja të falënderoja dhe t’i uroja mirëseardhjen në Tiranë: 

• Z. Alessandro Dordolo, Kreu i Departamentit të Burimeve Njerëzore, Divizioni 

Ndërkombëtar Mbështetës i Intesa SanPaolo, Itali.  

• Zj. Larissa Winter, Eksperte nga Instituti Austriak I Ekselencës. Austri.   

• Profesor Nikos Lambridis, Drejtues Ekzekutiv i Programit Master në Administrim-Biznes, 

Universiteti I Sheffield, Greqi. 

• Z. Burak Yildiran, Drejtori i Departamentit të Burimeve Njerëzore, Banka Garanti Turkey 

Falënderime të veçanta shkojnë gjithashtu edhe për ekzekutivët e Bankave Anëtare, BKT, 

Raiffeisen Bank, të cilat do të ndajnë sot me ne përvojën e tyre se si teknologjia dixhitale është 

shndërruar në rrymën kryesore në menaxhimin e burimeve njerëzore.  

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, shumë falënderime për Zj. Valbona Zeneli, Kryetare e 

Komitetit të Burimeve Njerëzore të AAB-së dhe Drejtore e Departamentit të Burimeve Njerëzore 

në RZB, e cila do të mbajë fjalën e saj hyrëse menjëherë pas meje.   

Së fundmi, në emër të Bordit të AAB, ju falënderojmë të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë forum 

të rëndësishëm dhe ju uroj të keni diskutime sa më të frytshme dhe rezultative. Do të doja ta 

mbyllja me një citim nga poeti dhe romancieri Ben Okri.  

“Gëzimet që burojnë nga sfidat janë të mëdha. Dhe sfidat do t’i kemi përherë të pranishme. Për 

sa kohë ekziston qenia njerëzore, do të ndeshemi përherë me sfida. Askush të mos thotë se 

kufijtë janë shteruar, sfidat janë kapërcyer dhe problemet janë zgjidhur. Gjithmonë ekziston 

dëshira e mirë  për të zbuluar, kërkuar, krijuar modele të reja, mënyra të reja...”	

Ju falenderoj, 

Zj. Zeneli rradha juaj, 


