
MEMORANDUM PËR POLITIKË  NR.  6/2019 

Çfarë thanë ndërmarrjet publike për ndërmarrjet publike? 

 

 

Ndërmarrjet publike paraqesin institucione me të cilat qytetarët ballafaqohen për çdo ditë. Në atë 

kuptim, ato kanë pjesëmarrje të rëndësishme në raportin me qytetarët ndaj pushtetit publik, sepse e 

formësojnë kënaqësinë ose pakënaqësinë nga shërbimet publike. Si rrjedhojë, është me rëndësi të 

jashtëzakonshme që në mënyrë të vazhdueshme të punohet për përmirësimin dhe punën e tyrë më 

efikase. 

Për atë qëllim, IDSCS bisedoi me disa ndërmarrje publike dhe me themeluesit e tyre (në këtë rast 

komunat) për problemet me të cilat ballafaqohen, në tre takime konsultative. Tema kryesore të 

diskutimit ishin raportet me këshillat drejtuese dhe mbikëqyrëse, menaxhimi me resurset njerëzore, 

financat dhe politikat anti-korruptive.  

Diskutimi rreth këshillave drejtuese dhe mbikëqyrëse i konfirmoi gjetjet paraprake të IDSCS. Këto 

struktura udhëheqëse kryesisht janë të plotësuara me njerëz partiak, pa kualifikime të posaçme për të 

marrë pjesë në menaxhimin e ndërmarrjeve. Shpesh herë gjatë diskutimeve u përsërit se vendim-marrja 

e tyre është formale, sepse ose nuk kanë dituri që ti kontrollojnë raportet dhe gjendjet në ndërmarrjen, 

ose, ndërkaq, udhëhiqen nga ajo që është dhënë si urdhër nga themeluesi. Ka nevojë që kjo praktikë të 

zëvendësohet me procedurë të qartë dhe publike për seleksionimin e strukturave drejtuese, e cila do 

të fokusohet në zgjedhje të bazuar në përvojë dhe shkathtësi të kandidatëve. 

Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve ju kushtua menaxhimit me resurset njerëzore. Në këtë periudhë, 

ndërmarrjet publike e përgatisin analizën funksionale, e cila duhet të jetë kyç në hartimin e 

sistematizimit të vendeve të punës dhe në planifikimin e vëllimit të punës. Ajo që mund të vërehej nga 

diskutimet është se paralelisht me zbatimin e metodologjisë për përpilimin e analizës funksionale, 

gjendja ekzistuese ka rol kyç në përcaktimin e sistematizimit. Praktika e këtillë nuk lejon përcaktim 

të nevojave reale për numrin e të punësuarve. Pa dallim nëse numri i të punësuarve do të ndryshojë 

menjëherë ose në mënyrë të përshkallëzuar, pasqyra reale duhet të jetë orientuese në këto ndryshime. 

Në të njëjtën kohë, vërehet edhe problemi me mbajtjen dhe punësimin e kuadrit cilësor, gjë e cila 

rezulton nga rrogat jo-konkurruese në këtë sektor. Nën presionin e shpërnguljes dhe të rrogave më të 

larta në ekonominë reale, ndërmarrjet publike kanë paraqitur vështirësi në gjetjen e punëtorëve cilësorë 

të cilët do ti siguronin shërbimet publike. Si rrjedhojë, janë të nevojshme ndryshime sistemore të cilat 

do të sigurojnë rroga konkurruese sepse qytetarët meritojnë shërbime cilësore. 

Gjendja, gjithashtu është brengosëse rreth politikave anti-korruptuese në ndërmarrjet publike. Si çdo 

institucion, edhe ato janë objekt i presionit eventual korruptiv, para së gjithash në furnizimet publike, 

punësimin dhe shërbimet që jepen. Mirëpo, ndërmarrjet publike pothuajse aspak nuk mendojnë në këtë 

temë. Pengimi i korrupsionit nuk është temë në formësimin e procedurave të brendshme, e as nuk i 

kushtohet vëmendje edukimit të të punësuarve. Si rrjedhojë, është me rëndësi të posaçme që 

ndërmarrjet publike të kenë mjete me të cilat do të pengohet paraqitja e korrupsionit. 

 

Projekti “Drejt menaxhimit më të mirë në ndërmarrjet shtetërore dhe në trupat e pavarura” është i orientuar drejtë avancimit të 
kulturës menaxhuese te ndërmarrjet publike dhe trupat e pavarura. 

Projekti është i financuar nga UK aid nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Mendimet që janë prezantuar nuk do të thotë se i 
reflektojnë qëndrimet dhe politikat zyrtare të Qeverisë Britanike. 

 

 

 

 


