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Abstrakt 
Përmirësimi i sistemit te qeverisjes korporative, rritja e transparencës ne harmoni me parimet e 

OECD-se për Qeverisjen Korporative (2005) si dhe ngritja e nivelit të menaxhimit të financave së 

bashku me  institucionin e Vendimmarrjes paraqesin segment të rëndësishëm të zhvillimit të biznesit 

të avancuar dhe ndikojnë drejtpërdrejtë në qëndrueshmërinë afariste  të korporatave kështu që në 

këtë  mënyrë indirekte ndikohet edhe ne  zhvillimin ekonomik. 

Të gjitha bizneset, pa marrë parasysh nëse janë të vogla apo te mëdha, nëse Korporata është publike 

apo private , si dhe pa marrë parasysh fushën ku ato veprojnë, që të gjitha kanë nevojë për tu 

menaxhuar. 

 Menaxhimi, koordinimi dhe përdorimi i burimeve njerëzore, financiare dhe materialo teknike kërkon 

menaxher të aftë profesionalisht dhe  të vendosur në kryerje të angazhimeve. 

 Vendimmarrja është një akt i përzgjedhjes së një alternative nga një grup alternativash të ofruara. 

Menaxheri i cili merr vendim duhet të kuptoi  së vendimi është i domosdoshëm dhe paraprakisht 

duhet të identifikoi një sërë alternativash të arsyeshme , para së të përzgjedh njërën nga to. 

Qeverisja Korporative dhe Vendimmarrja ne Korporata janë te ndërlidhura ne mes vete ngase pa një 

funksionim efikas te Qeverisjes Korporative nuk mund te këtë edhe Vendimmarrje efektive , 

implementimi i te cilave vendime sjell progres ne afarizmin e Korporatës. 

Punimi do te shtjellon ne hollësi parimet e Qeverisjes Korporative , pavarësinë e bordeve te 

drejtoreve ne Vendimmarrje si dhe relacionin e menaxhmentit te Korporatave me bordin e 

drejtoreve, sikurse qe do te paraqesë edhe modelet dhe llojet e Vendimmarrjes.  

1. Hyrje 

Qeverisja korporative është korniza nga e cila kërkohet të sigurojë që secila 

Korporatë është e drejtuar dhe e menaxhuar në mënyrë të drejtë dhe efikase, duke 

zbatuar standardet dhe praktikat e mira dhe me kalimin e kohës kjo i maksimizon 

kthimet në fondet e aksionarëve. 

Përmirësimi i sistemit të qeverisjes së korporatave dhe transparencës në korporata, 

rritja e nivelit të afarizmit, përmirësimi i menaxhimit të financave konsiderohen 

segmente të rëndësishme për një korporate te suksesshme. 

Shikuar nga historiku i funksionimit të Korporatave ne përgjithësi, pavarësisht 

strukturës se kapitalit themelues respektivisht gjenezës pronësore te aksioneve , 

Korporatat ne vetvete janë një kompleksiteti i veçantë nder etnitetet biznesore pasi 

ne funksionimin e tyre dallojnë nga forma organizative te etniteteve tjera siç janë 

Shoqëritë me Përgjegjësi te Kufizuar, Ortakëritë, bizneset Individuale etj. 

Vetë struktura organizative e tyre është produkt i strategjive afatgjata të zhvillimit 

përmes zgjerimit apo shtrirjes së investimeve dhe konform rrjedhave të biznesit dhe 

rëndësisë së hapave që do duhej ndërmarre, zhvillohet edhe Vendimmarrja. 
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Pothuajse të gjitha korporatat përveç themeluesve – aksionarëve, përgjegjësinë për 

drejtimin e korporatave e ka bordi drejtues dhe bordi menaxhues. 

Vendimarrja është një akt i përzgjedhjes së një alternative nga një grup alternativash 

të ofruara.Menaxheri i cili merr vendim duhet të kuptoi  së vendimi është i 

domosdoshëm dhe paraprakisht duhet të identifikoi një sërë alternativash të 

aresyeshme , para së të përzgjedh njërën nga to. 

Rëndësia e Vendimmarrjes shpjegohet me faktet se për sukseset e korporatës duhet 

marrur vendime kritike që duke synuar në sukses shpesh mund të paraqesin rrezik që 

biznesin ta dërgon në regres. 

2. Funksionimi i Qeverisjes Korporative në Korporata 

Ne planin afatgjatë, çdo vend që gjendet në proces të aderimit në BE duhet të krijoië 

një ekonomi funksionale të tregut. Ky parakusht në përmbushjen e kritereve të 

Kopenhagës pë të qenë në gjendje për t’u përballur me forcat ekonomike brenda 

unionit. Rritja e shpejtë ekonomike krahas qeverisjes efikase te Korporatave te 

qëndrueshme ,është jetike  nëse dëshirojmë të ndjekim modelin e BE-së. Dhe kjo 

kërkon qeverisje të mirë ekonomike , klimë të favorshme për investime dhe lëvizje 

të lirë te kapitalit dhe njerëzve qe donosdo ndihmon ne qasjen e fuqisë punëtore të re 

te Kosovës në tregun e BE-së. 

Ekonomia e Kosovës është në tranzicion, ajo ka lëvizur nga ekonomia e planifikuar 

drejtë ekonomisë së haput të tregut. Marrë parasysh këtë kultura e qeverisjes 

ekonomike karakterizohet me kapacitete në zhvillim e sipër dhe ne këtë aspekt  sipas 

strategjisë kombetare për Integrim Evropian parashihet që deri ne 2020 të arrihet 

plotësisht qeverisje e mirë ekonomike. 

Prandaj strategjia e lartëcekur parasheh që deri në 2020 Kosova  do të forcoi 

kapacitetet institucionale  për të siguruar ekonomi plotësisht funksionale të tregut 

dhe integrim ekonomik me BE-në. 

Strategjia kombetare për Integrim Evropian 2020 po ashtu ka parasysh edhe 

standardet e kërkuara për qeverisje të korporatave, me ç’rast ceket se Kosova është 

në fazën e hershme  të zhvillimit dhe zbatimit të qeverisjes Korporative në 

ekonominë e saj. Korniza aktuale ligjore  përcakton parimet për qeverisjen e 

korporatave ne pajtim me parimet e OECD-së. 

Kështu Strategjia parasheh që deri me 2020 do të vendosën dhe zbatohen standarde 

të qeverisjes korporatave  në pajtueshmëri të plotë me acquis të BE-së dhe kjo do të 

arrihët përmes forcimit të kapacitetëve të korporatave  me qellim të respektimit të 

standardeve ndërkombëtare për raportime financiare. Kjo do të kontribojë edhe në 

lirinë e themelimit të korporatave që sjellin investime të huja duke rritur efikasitetin, 

konkurrenshmërinë dhe duke sjell investime direkte të huja në zhvillimin ekonomik 

të vendit.  
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Qeverisja korporative është korniza nga e cila kërkohet të sigurojë që secila 

Korporatë është e drejtuar dhe e menaxhuar në mënyrë të drejtë dhe efikase, duke 

zbatuar ligjet dhe praktikat dhe standardet me te miraa dhe me kalimin e kohës kjo i 

maksimizon kthimet në fondet e aksionarëve. 

Por me ligjet aktuale ne fuqi ne Kosovë, Aksionari si themelues i nje Korporate me 

kapitalin e tij themelues është i privuar nga e drejtaa per menaxhimin e korporatës. 

Keshtu Aksionari apo Aksionaret si përfaqësues te autorizuar te tyre emërojnë 

bordin e drejtoreve i cili ka per detyre te drejtoi Korporatem se bashku me 

menaxhmentin e përzgjedhur nga bordi. Per nga pozicioni menaxheri ekzekutiv i 

korporatës eshte anëtar i bordit drejtues me vote te barabarte me drejtoret tjerë 

joekzekutiv. Kjo e drejte i merret ne rastet kur vendimmarrja ka te bej drejtperdrejte 

me performancen, shkarkimin apo emërimin e tij. 

Bordi duhet tё identifikojё biznesin dhe konkurrencën e tij, tё fokusohet nё 

problemet strategjike dhe menaxhimin e rrezikut dhe tё themelojё standarde tё larta 

tё performancёs duke pёrfshirё sjelljet etike si dhe performancёn operative dhe 

financiare. Bordi ёshtё pёrgjegjёs pёr drejtimin e planeve tё Korporates por nuk e 

menaxhon atë.  Përderisa Bordi e mban rolin e tij pёr tё vlerësuar dhe mbajtur 

menaxherët përgjegjës, ai duhet tё përzgjedhё njerëzit kompetent pёr tё drejtuar 

biznesin. 

Bordi duhet gjithmonë tё bёjё vendime nё mёnyrё objektive, pёr interesat mё tё mira 

tё Ndёrmarrjes dhe aksionarёve tё saj. Drejtorёt kanё pёrgjegjёsinё themelore pёr 

Ndёrmarrjen dhe arritjen e suksesshme tё objektivave tё saj. Ata duhet ta bёjnё kёtё 

nё mёnyrё etike brenda kornizës sё ligjeve dhe nёnligjeve qё e udhëheqin drejtimin 

e Ndёrmarrjes. 

Nёse Korporata  fiton profit, (neto e tatimit), nga Bordi pritet nё këshillat e ekipit tё 

menaxhmentit, tё përcaktojё se sa prej atij profiti duhet tё mbetet pёr ri-investime 

dhe sa duhet tё paguhet pёr dividendё.  

Bordi do t’i bёjё rekomandimet e tij nё deklarimin e dividendёs pёr aksionarёt nё 

Takimin e Pёrgjithshёm Vjetor.   

2.1. Detyrat mbikëqyrëse tё Bordit 

Bordi duhet tё ushtrojё mbikëqyrje tё vazhdueshme dhe rigoroze nё veçanti rreth 

sjelljes sё zyrtarёve tё larte te Ndёrmarrjes (duke përjashtuar Zyrtarin e Auditorit tё 

Brendshёm, rreth tё cilit Komisioni i Auditorёve duhet tё ketë kompetenca 

ekskluzive).   

Nёse performanca e Ndёrmarrjes devijon nga caqet e vendosura nё planin e biznesit 

tё vitit financiar pёrkatёs, Bordi duhet tё kërkojё njё raport nga KE pёr tё vendosur 

arsyet sqaruese tё performancёs sё dobët dhe duhet tё ndërmarrё ndonjë veprim tё 

duhur korigjues.  
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Pёr çdo rast, nёse Ndёrmarrja nuk arrin t’i përmbush caqet e performancёs pёr rreth 

dy vite financiare tё njёpasnjёshme, Bordi duhet tё largojё dhe zёvendёsojё KE, 

edhe nё rast tё mungesës sё evidencës sё qartё tё neglizhencës, pёrveç nёse e  

vërteton se performanca e dobët ka ndodhur kryesisht pёr shkak tё rrethanave apo 

ngjarjeve tё paparashikueshme negative.  

Bordi duhet të shmanget nga lëshimi i udhëzimeve të detajuara për Kryemenaxherin 

ekzekutiv- KE lidhur me organizimin e brendshëm të Korporates sepse kjo bie si 

perzierje ne mikromenaxhim.  

Mirëpo, nëse Bordi vendos të lëshojë për KE udhëzimet për makro-organizimin e 

Korporatës, nuk duhet të limitojë lirinë e veprimit të KE në linjën direkte të 

raportimit. 

Bordi duhet të sigurohet që KE ka kompetenca të mjaftueshme për të menaxhuar në 

mënyrë koherente biznesin dhe çështjet e Ndërmarrjes, të cilat pasqyrojnë 

përgjegjësitë e gjera të KE për performancën e Ndërmarrjes. Në veçanti Bordi nuk 

duhet të ndërhyjë apo të sfidojë vendimet e KE në lidhje me rekrutimin apo 

përfundimin e punës së punëtorëve apo në nivelin e pagave të tyre (përveç në lidhje 

me zyrtarët e larte te Ndërmarrjes). Andaj, sipas neneve të këtij Kodi dhe nën-

ligjeve të Ndërmarrjes, Bordi si një trup kolektiv mundet të lëshojë vetëm udhëzime 

për zyrtarët e Ndërmarrjes si njё organ kolektiv; përveç nga KE, instruksionet 

individuale të Drejtorëve duhet tё jenë të pafuqishme dhe të pavlefshme dhe nuk 

duhet të pranohen.     

Pavarësisht nga ato që u thanë më lartë, vendimet që kanë të bëjnë me veprimet ose 

transaksionet më të rëndësishme, të cilat paraqesin rrezik domethënës për 

Ndërmarrjen duhet të kenë autorizimin paraprak të Bordit. “Rrezik domethënës” 

nënkupton rrezikun, qoftë ai rrezik i rastit apo jashtëzakonisht i largët, i cili ka efekt 

përçarës në strukturën fizike ose financiare të Ndërmarrjes. Në secilin rast, në 

rrjedhën normale të biznesit një rrezik i tillë duhet të identifikohet, të matet dhe të 

vlerësohet. Shembuj të transaksioneve të tilla përfshijnë bërjen e garancioneve për 

obligime të mëdha për palët e treta, marrjen e kredive të mëdha ose ndonjë forme 

tjetër të zgjerimit të kredive që e vënë Ndërmarrjen para rreziqeve domethënëse të 

mospagesës, dhe ndonjë transaksion vlera e të cilit kalon shumën 10% të qarkullimit 

vjetor të Ndërmarrjes.    

Në secilin rast, Bordi duhet të shmanget nga rezervimi i kompetencave për të  

vendosur apo autorizuar për çështjet ditore të ekipit tё menaxhmenit ekzekutiv. 

2.2. Menaxhimi i rrezikut 

Nё mesin e detyrave dhe pёrgjegjёsive tё Bordit ёshtё vendosja e politikave pёr 

menaxhimin e rrezikut dhe kontrollin.  

Kur vlerësohet rreziku, Bordi duhet tё jetё i vetёdijshёm pёr t’iu shmangur grackave 

nё vijim pёr menaxhimin e rrezikut:  
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• Dёshtimi pёr tё prioritizuar rreziqet kryesore; 

• Fokusim shumё i ngushtё nё rreziqet financiare; 

• Vёmendje e pamjaftueshme nё ndryshimet e ambientit tё jashtëm apo tё 

brendshëm;  

• Bordi diskuton rrezikun por nuk e integron atё nё vendim-marrjet e tyre; dhe 

• Dёshtimi pёr tё paraqitur menaxhimin e rrezikut nё kulturёn dhe proceset 

organizative tё Ndёrmarrjes. 

Në mesin e rreziqeve nё çdo Ndërmarrje janë dobësitë e kontrollit tё brendshëm. 

Andaj ёshtё detyrё e Bordit tё sigurojё efikasitetin e kontrollit tё brendshëm duke 

definuar qëllimin dhe kohёn e raporteve tё kontrollit tё brendshëm gjatё vitit. 

Përderisa detajet mund tё shqyrtohen me Komisionin e Auditimit (Neni 19), duhet tё 

jetё njё proces i vlerësimit vjetor tё Bordit pёr tё shqyrtuar: 

• Rreziqet kryesore dhe identifikimin e tyre, vlerësimin dhe menaxhimin; 

• Efikasiteti i sistemit tё përshtatshёm tё kontrollit nё menaxhimin e atyre 

rreziqeve;  

• Nёse janë marrё veprime tё shpejta pёr tё pёrmirёsuar ndonjë dështim apo 

dobësi tё shprehur; 

• Nёse ka nevojё pёr zgjerim tё monitorimit; 

• Ndryshimet nё mes tё vlerësimeve vjetore nё rreziqet e shprehura dhe 

mundësia e Ndёrmarrjes pёr t’u përgjigjur nё ato ndryshime brenda dhe 

jashtë biznesit;   

• Qёllimi dhe kualiteti i monitorimit tё vazhdueshëm tё menaxhimit tё rrezikut 

dhe puna e auditorëve tё jashtëm dhe tё brendshëm;  

• Komunikimi i monitorimit tek Bordi; dhe  

• Ndikimi aktual ose potencial i ndonjë dështimi apo dobësie nё aftёsitё 

operative dhe performanca operative dhe financiare. 

2.3. Komisioni i Auditimit dhe Komitetet e tjera te përkohshme 

Komisioni i Auditimit ёshtё njё Komision i perhershëm si komitet profesional i 

perbere nga njerëzit profesionist nga lemia e kontabilitetit dhe auditimit dhe qe e 

ndihmojnë bordin per te marr Vendime me rekomandimet e tyre. 

 Pёr tё ndihmuar Bordin tё marrё vendime ad hock dhe  mund tё formohen sipas 

nevojës edhe Komitete te përkohshme shtesё tё Bordeve. Komitetet e tjera qё 

kërkohen nga rasti ne rast . 

Komitetet shtesё tё Bordit, qoftё ato tё përkohshme (siç ёshtё p.sh. Komiteti pёr 

rishikimin e rrezikut), mund tё formohen pёr t’i pёrmbushur kërkesat biznesore tё 

Bordit. Megjithatë, kur Bordi e konsideron tё arsyeshme tё themelojё njё komitet 

shtesё, sё pari ai duhet tё definojё formimin, funksionimin dhe autoritetin e këtij 
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komiteti dhe nёse krijohet pёr njё qёllim afat-shkurtёr, atёherё definohen edhe 

kёrkesat pёr raportim. 

Komitetet e Bordit duhet tё takohen aq shpesh sa e shohin tё arsyeshme, të paktën nё 

çdo tre muaj. Kryesuesi i secilit Komitet tё Bordit duhet tё raportojё tek Bordi i 

Drejtorёve pёr punёn, tё arriturat dhe rekomandimet e komitetit nё mёnyrё qё ato t’i 

shqyrtojё Bordi. 

Në një NP, objektiva e biznesit është pak më ndryshe se në një ndërmarrje private, 

sepse nga entiteti publik pritet t’i përmbush objektivat e caktuara të politikave të 

vendosura nga Qeveria, të cilat mund të mos jenë të lidhura me maksimizimin e 

kthimeve në investime, por ndërlidhen me objektivat zhvillimore ekonomike 

Qeverisje korporative do të thotë që ndërmarrja duhet të udhëhiqet nga një bord 

efektiv, i cili është përgjegjës në mënyrë kolektive për suksesin e ndërmarrjes. 

 Në rastin e një ndërmarrjeje publike, Qeveria e lejon bordin të ushtrojë përgjegjësitë 

e tij dhe respekton pavarësinë e tij konform infrastrukturës ligjore, kështu që 

Qeveria nuk mund të përfshihet në menaxhimin e ndërmarrjeve publike, por vetëm 

t’i monitorojë, ndërsa duhet t’ua lejojë autonominë e plotë operative për të arritur 

objektivat e tyre të definuara. Këtë e rregullon edhe Ligji mbi Shoqëritë Tregtare, 

neni 133, sipas të cilit pas regjistrimit të një shoqërie aksionare dhe pasi që ajo të 

bëhet person juridik, të gjithë personat ose shoqëritë që ishin themelues të shoqërisë 

aksionare nuk kanë më autorizim për menaxhimin, ose qeverisjen me të. 

2.4. Roli, detyrat dhe pёrgjegjёsitё e drejtoreve joekzekutiv-Bordit te drejtoreve 

Bordi duhet tё identifikojё biznesin dhe konkurrencën e tij, tё fokusohet nё 

problemet strategjike dhe menaxhimin e rrezikut dhe tё themelojё standarde tё larta 

tё performancёs duke pёrfshirё sjelljet etike si dhe performancёn operative dhe 

financiare. Bordi ёshtё pёrgjegjёs pёr drejtimin e planeve tё Ndёrmarrjes por nuk e 

menaxhon Ndёrmarrjen.  Përderisa Bordi e mban rolin e tij pёr tё vlerësuar dhe 

mbajtur menaxherët përgjegjës, ai duhet tё përzgjedhё njerëzit kompetent pёr tё 

drejtuar biznesin. 

Drejtorët joekzekutiv- bordi i drejtoreve ёshtё nё pozitën e mirëbesimit, e cila 

kërkon integritet absolut, duke pёrfshirё mundësinё pёr tё bёrё vendime morale, 

duke njohur interesat e gjera dhe afat-gjata te korporates tё cilat mund tё ndikohen 

nga vendimet e tij/saj apo tё Bordit. Gjatё gjithё kohës drejtori duhet tё bёjё dallimin 

nё mes interesave tё tij/saj dhe tё Korporatës.  

Detyrat dhe pёrgjegjёsitё e drejtoreve joekzekutiv – bordit të drejtoreve janë: 

 Tё angazhojё kohёn dhe energjinë e nevojshme pёr tё plotësuar kërkesat e 

Bordit dhe anëtarёve tё Komitetit tё Bordit. Nga ai/ajo pritet tё marrё pjesё 

nё tё gjitha takimet e Bordit dhe takimet e Komitetit tё Bordit nё tё cilat 

ai/ajo ёshtё anëtar dhe tё marrё pjesё nё tё gjitha takimet e përgjithshme tё 

aksionarёve;  
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 Nё mёnyrё rigoroze tё përgatitet para secilit takim dhe nё mёnyrё aktive tё 

marrё pjesё nё takim; dhe  

 Tё jetё i/e gatshёm qё sipas kёrkesёs tё sigurojё këshilla dhe konsulta pёr 

menaxhmentin. 

 Tё merr vendime tё pavarura nё mёnyrё qё t’i ruajë proceset vendim-

marrёse;  

 Tё kontribuojё nё përcaktimin e qëllimeve dhe vlerave tё Korporatës dhe nё 

strategjitë e biznesit qё do tё përshtaten pёr t’i arritur qëllimet e tij;  

 Tё sigurojё qё ai/ajo ёshtё i/e kënaqur me vendosjen e procedurave dhe 

praktikave adekuate të cilat do të mbrojnë asetet, reputacionin dhe interesat 

afat-gjate të Korporatës; 

 T’u shërbejё interesave mё tё mira tё Korporates gjegjësisht Aksionareve te 

Korporatës; 

 Tё marrё pjesё nё tё gjitha takimet e rregullta dhe speciale dhe nё takimin e 

pёrgjithshёm vjetor tё aksionarёve;  

 Tё marrё pjesё nё tё gjitha takimet e Bordit dhe takimet e komiteteve pёr tё 

cilat ai/ajo ёshtё caktuar; 

 Tё mbaj konfidencialitetin e mbledhjeve tё Bordit dhe informatave qё kanë 

tё bëjnë me Korporatën; dhe  

 Tё zbuloj ndonjë konflikt tё mundshim tё interesit. 

Vendimet e mundshme qe kërkohen te miratohen nga Bordi i drejtoreve : 

 Miratimi i Vizionit dhe misionit te Korporatës ne përputhje me interesat e 

Aksionarit/aksionareve; 

 Miratimi i Statutit te Korporatës; 

 Miratimi i strategjisë zhvillimore afatgjate dhe Planeve te biznesit ; 

 Miratimi i Strukturës organizative te Korporatës; 

 Miratimi i raporteve vjetore e tremujore; 

 Miratimi i raporteve te Auditorëve te jashtëm; 

 Emërimi dhe shkarkimi i menaxhereve te lartë të Korporatës dhe ; 

 Miratimi i Vendimeve tjera strategjike te rëndësishme për Korporatën. 

2.5. Menaxhmenti i Korporatës 

Bordi e drejton Korporatën, nuk e menaxhon atё. Menaxhmenti i Korporatës ёshtё i 

vendosur nё ekipin e menaxhmentit ekzekutiv, i cili përbëhet nga Kryemenaxheri 

Ekzekutiv dhe menaxherёt e funksioneve themelore tё biznesit  tё selektuara nga 

bordi dhe Kryemenaxheri, pёr tё formuar ekipin, siç ёshtё përshkruar nё strukturën 

organizative tё Korporatës. 

Menaxhmenti i Korporatës duhet gjithmonë tё bёjё vendime nё mёnyrё objektive 

pёr interesat mё tё mira tё Ndёrmarrjes dhe aksionarёve tё saj. Gjatё gjithё kohës ata 

duhet tё sillen nё mёnyrё etike, brenda kornizës sё ligjeve dhe rregulloreve qё 
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udhëheqin drejtimin e Korporatës dhe Kodit te Etikës dhe Qeverisjes Korporative i 

miratuar paraprakisht nga bordi i drejtoreve. 

Anëtarët e ekipit tё menaxhmentit ekzekutiv nё ushtrimin e detyrave tё tyre janë 

pёrgjegjёs pёr: 

• Implementimin e politikave dhe strategjive të Bordit; 

• Tё mirret me veprimet ditore tё biznesit dhe stafit të tij; 

• Sigurimin e zbatimit tё politikave dhe procedurave tё Korporates dhe ne 

përputhje me politikat e aksionarit te miratuara nga bordi; dhe 

• Drejtimin e sistemit informativ dhe procedurave që i mbajnë të hapura linjat e 

komunikimit. 

3. Vendimmarrja në Korporata 

Vendimmarrja është një proces i pandashëm dhe i pandalshëm në biznes të 

korporatës, kështu që vendimet i shndërrojnë idetë në plane për veprim. 

Dallimet në procesin e vendimmarrjes janë të dallueshme sipas llojit të biznesit, 

madhësisë së biznesit, por mbi të gjitha vendimmarrja është e ndryshueshme për nga 

niveli hierarkik dhe organizativ 

Korporata për arritjen e caqeve biznesore  angazhon burime financiare, materialo-

teknike dhe njerëzore. Në këtë kontest Menaxheri është ai i cili për të arritur caqet e 

caktuara biznesore duhet të i bashkoi këto burime dhe të koordinon me këto burime. 

Vendimmarrja është një proces i pandashëm dhe i pandalshëm në biznes të 

korporatës, kështu që vendimet i shndërrojnë idetë në plane për veprim. 

Dallimet në procesin e vendimmarrjes janë të dallueshme sipas llojit të biznesit, 

madhësisë së biznesit, por mbi të gjitha vendimmarrja është e ndryshueshme për nga 

niveli hierarkik dhe organizativ 

Të gjitha bizneset, pa marrë parasysh nëse janë të vogla apo te mëdha, nëse 

Korporata është publike apo private , si dhe pa marrë parasysh fushën ku ato 

veprojnë, që të gjitha kanë nevojë për tu menaxhuar. 

Menaxhimi, koordinimi dhe përdorimi i burimeve njerëzore, financiare dhe 

materialo teknike kërkon menaxher të aftë profesionalisht dhe  të vendosur në 

kryerje të angazhimeve.Menaxher i mirë për avancim të biznesit  është ai i cili e 

pranon rrezikun dhe merr vendime, në një mjedis ku ndërthuren dhe influencohen 

një numër i faktorëve ekonomik, socialë e teknik.Praktika ne biznes bashkëkohor ka 

treguar se faktor vendimtar për suksesin apo dështimin e një korporate është aftësia 

apo paaftësia e ekipt menaxhues që me Vendimet e tij të vendosura ndikon 

drejtpërdrejt në performancën e Korporatës. 

Ekzistojnë mendime të ndryshme rreth asaj se qka konsiderohet vendim efektiv, disa 

nga ta vendim efektiv e konsiderojnë atë vendim i cili i optimizon fitimin, shitjen, 

mirëqenien e punëtoreve dhe tregun. Mirëpo shpesh herë Vendim efektiv vlerësohet 
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ai vendim i cili minimizon humbjet dhe redukton shpenzimet pa cenuar rrjedhjen e 

rregullt të biznesit. 

Rëndësia e Vendimmarrjes shpjegohet me faktet se për sukseset e korporatës duhet 

marrur vendime kritike që duke synuar në sukses shpesh mund të paraqesin rrezik që 

biznesin ta dërgon në regres. 

 Vendimet e peshuara mirë duke ndërlidhur në veprim faktorët e resurseve njerëzore, 

financave dhe teknologjisë sigurojnë fitime të shtuara të korporatës, ngritje të vlerës 

së aksioneve, rritje të çmimeve të stoqeve dhe krahas këtyre rritje të aftësisë 

konkurruese në treg, përderisa vendimet kualitative janë çelësi i suksesit të çdo 

korporate. 

Vendimmarrja mund të jetë e vështirë për disa arsye strukturale, emocionale dhe 

organizative. Kur kësaj i shtohet edhe kompleksiteti  i cili rrjedh nga faktorët si: 

pasiguria, ekzistimi i objektivave te shumëfishta dhe burimet e kufizuara qoftë 

njerëzore qoftë financiare  atëherë del se vërtetë vendimmarrja është një funksion 

kritik dhe mjaft kompleks i menaxhmentit. 

Vendimet merren nga hierarkija,  arsyetohen nga menaxheri para bordit të drejtorëve 

si përfaqësues të aksionarit, i cili me pastajsi  menaxher kryesor finalizon 

Vendimmarrje duke deleguar për zbatim tek menaxher e hierarkisë më të ulët. 

3.1. Modelet e Vendimmarrjes 

Zakonisht kur flasim për Vendimmarrjen njohim dy lloje të Vendimmarrjes dhe atë: 

Modeli  racional i Vendimmarrjes: 

Racionaliteti në të cilin bazohet ky model është i përkryer,  racionalitet i 

gjithëdijshëm. Ekonomistet e kuptojnë si model që sjell dobishmërinë maksimale të 

fitimit në nivel të korporatës me karakteristikë që nuk përfill ndikimin e 

mjedisit(rrethinës) apo si model i mbyllur i vendimmarrjes. 

Ky model karakterizohet me supozimet themelore që mund të përmblidhen në këto 

pika si: 

 Vendimmarrja i takon vetëm një personi; 

 Vendimmarrësi ka vetëm një qëllim fiks që mund të matet; 

 Vendimmarrësi posedon njohuri  të përsosura dhe ka informata të 

mjaftueshme; 

 Pasojat e mundshme potenciale të vendimmarrjes janë të parashikueshme. 

Por ky model  i ashtuquajtur klasik shpesh kritikohet dhe kritikat bazohen ne: 

 Supozimi i informimit të përsosur është i paqëndrueshëm, ngase menaxheri 

kurrë nuk ka informata të plota me saktësi; 

 Qenia njerëzore dhe truri i tij pra edhe i menaxherit ka kufizime sasiore dhe 

shpesh i mungojnë alternativat e zgjedhjes; 
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 Është joreale që këtë kufizim të informatave të kompensohet me aplikimin e 

kompjuterizimit pasi mbetet çështje e kohës se mbledhjes dhe përpunimit të 

informatave. 

Në këto raste shpesh përdoret termi Racionalitet i kufizuar duke pasur parasysh 

kapacitetet e kufizuara trurore të informatave, dhe brenda këtij kufizimi sjellja e 

njeriut është racionale, dhe në këtë rast njeriu i gjithëdijshëm i modelit racional 

shndërrohet në njeri administrativ 

Modeli Organizativ apo Bihevioristik: 

Modelin Organizativ të vendimmarrjes e kanë  formuluar R.M. Cyert dhe J. March . 

Supozimet e modelit klasik çfarë ishte modeli racional zëvendësohen me një qasje 

me të hapur që na orientojnë kah kufizimet e shumta bihevioristike dhe kufizimet e 

mjedisit  nenë ndikimin e të cilave vepron vendimmarrësi-menaxheri. 

Karakteristikat e këtij modeli janë: 

 Qëllimet e shumëfishta dhe të pranueshme; 

 Shmangia nga pasiguria duke respektuar politiken e reagimit në raport me 

mjedisin-rrethinën; 

 Në zbatimin e zgjidhjes së problemeve shfrytëzohen procedurat standarde 

operative. 

Ky model e vështron korporatën si koalicion të individëve  të cilët kanë qëllime të 

ndryshme, zaten edhe aksionet e korporatës mund të jenë nga aksionar të ndryshëm 

me kapital aksionar të ndryshëm. Modeli organizativ e njeh ndërlikueshmerin 

pasigurisë se mjedisit, po parasheh që kjo pasiguri të shmanget : 

 Duke shmangur nevojën për anticipimin e ngjarjeve të ardhshme 

nëpërmjet reagimeve afatshkurtëra në lidhje të tërthortë në vend të 

planifikimit afatgjatë; 

 Duke iu shmangur nevojës për anticipimin e reagimeve të ardhshme të 

konkurrenteve nëpërmjet krijimit të mjedisit bashkëbisedues dhe 

nëpërmjet vendimmarrjes në përvojë të mirë menaxheriale. 

Përkundër mungesave të shumta (si: orientimit afatshkurtër dhe mbështetja në 

shumë rregulla dhe procedura) e po ashtu edhe kufizimeve relevante që i parasheh 

modeli klasit-racional. Kontributi i përbashkët i modelit racional dhe organizativ apo 

bihevioristik shquhet me procesin e modelit të vendimmarrjes që shumë e përdorin 

për vendimmarrje praktike menaxheriale. 
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3.2. Llojet e Vendimmarrjes 

Me rastin e Vendimmarrjes, menaxheret duhet të marrin vendime të llojeve të 

ndryshme . Në përgjithësi shumicën e vendimeve mund t’i ndajmë në Vendime të 

Programuara dhe Vendime të Paprogramuara. 

Vendimet e programuara 

Janë vendime që janë të strukturuara apo që ndodhin në periudha të caktuara kohore. 

Këto Vendime zakonisht përdoren për zgjidhjen e problemeve rutinore, në rrethana 

të qarta  dhe në kushte të sigurta (Vendime për të blerë furnizime të rregullta, 

vendime për përkrahje të sportit që bëhen çdo vit, vendime për punësim, rritje 

rrogave etj.) 

Karakteristikat kryesore të Vendimeve të programuara janë: 

 Strukturimi i mirë i problemeve që duhet zgjidhë; 

 Përcaktimi i lehtë i alternativave për zgjidhje të problemit; 

 Kritere të qarta të zbatimit të vendimit; 

 Ekzistimi i sigurisë relative gjatë zgjedhjes së alternatives. 

Vendimet e Paprogramuara 

Janë vendime relativisht të paparashikuara  dhe ngjajnë shumë rrallë. Kjo 

Vendimmarrje zakonisht përdoret për zgjidhjen e problemeve të pa strukturuar, të 

reja e të definuara dobët dhe të cilat nuk përsëritën (për shembull hapja e një filiali të 

ri të korporatës, ndryshimi i dizajnit të produktit, investimi në fusha të reja etj.) 

Karakteristikat e vendimeve të paprogramuara sipas R.L.Daftit janë: 

 Strukturimi i dobët i problemeve për të cilat merret vendimi; 

 Vendimmarrja vetëm në situata të jashtëzakonshme; 

 Përdorimi i vendimeve në situata që nuk përsëritën; 

 Mundësia e nr.të vogël të alternativave. 

Por  vendimet  prapë mund të ndahen: 

Vendimet Strategjike 

Janë Vendime në nivel të korporatës, të cilat përcaktojnë drejtimin strategjik të 

zhvillimit të korporatës me të gjitha filialet dhe njësite e saj, si dhe kërkon 

Vendimmarrje përgjegjëse të Bordit të drejtorëve dhe Menaxherit kryesor ekzekutiv. 

Vendimet Taktike 

Janë vendime në nivel të biznesit  që e orientojnë  dhe përkufizojnë veprimtarinë dhe 

orientimin e njësive të caktuara të Korporatës; 

Vendime operative 
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 Janë Vendime që prekin fusha funksionale të biznesit, të cilat janë të ngritura në 

nivel të departamenteve e që kanë të bëjnë me punë direkte operative si në financa, 

resurse humane, financa, marketing etj. 

3.3. Fazat e Vendimmarrjes 

Nisur nga teoritë e vendimmarrjes vijmë në përfundim se autoret kanë mendime të 

ndryshme mbi nr. e fazave të vendimmarrjeve, kështu mund të i klasifikojmë në dy 

grupe si: 

Grupi i parë që mendon se procesi i  Vendimmarrjes ka tri faza dhe atë:  

 Faza e Informimit mbi problemin për të cilin duhet të merret vendimi dhe në 

këtë rast hulumtohet rrethina, analizohen faktorët dhe mblidhen informata 

përkitazi me problemin; 

 Faza e projektimit, në kuptim të analizimit dhe përcaktimit të alternativave të 

ndryshme; 

 Faza e zgjedhjes së alternatives së caktuar me qëllim vendimmarrjes, ndërsa; 

Grupi i dytë këtyre tri fazave të lartë përmendura i kanë shtuar edhe fazën e katërt si: 

 Faza e zbatimit dhe monitorimit të Vendimit. 

4. Konkluzion i Përgjithshëm dhe Rekomandime 

Duke u ndërlidhur në të dhënat e paraqitura me lartë, përvojat e funksionimit te 

Korporatave ne regjion dhe me gjerë në Evropë  si dhe ndikimin e funksionimit të 

suksesshëm të tyre në jetën ekonomike të cilido vend krahas funksionimit të 

suksesshem te Qeverisjes Korporative dhe nje Vendimmarjeje efikase mund të 

Konkludojmë si vijon: 

 Shikuar nga historiku i funksionimit të Korporatave në përgjithësi, 

pavarësisht strukturës së kapitalit themelues respektivisht gjenezës pronësore 

të aksioneve , Korporatat në vetëvete janë një kompleksiteti i veçantë ndër 

etnitetet biznesore pasi në funksionimin e tyre dallojnë nga forma 

organizative të etniteteve tjera siç janë Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar, 

Ortakëritë, bizneset Individuale etj. 

 Korporatat e mëdha me kapital të madh të investuar dhe numër të madh te të 

punësuarish siç janë: General Motors, BMW, FORD, Samsung ndikojnë në 

rrjedhat normale të një shteti dhe shpesh herë edhe bëjnë presione në formën 

e politik berjës së një shteti, qoftë në politikat fiskale apo sociale e bile 

shpesh ndikojnë edhe në rrjedhat e politikës së jashtme kur korporatat e tilla 

kanë investime në shtetet jashtë vendit amë; 

 Pothuajse të gjitha korporatat përveç themeluesve – aksionarëve, 

përgjegjësinë për drejtimin e korporatave e ka bordi drejtues dhe bordi 

menaxhues. 
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 Vendimmarrjete peshuara mirë dhe efikase mund të qojnë korporatën në 

fitime të shtuara ,ngritje të vlerës së aksioneve në treg, rritje të vlerës së 

stoqeve dhe mundësinë për të tejkaluar konkurrentet. Por shpesh Vendimet e 

tilla mund të kenë edhe rrjedha të tjera , ku kompania mund të ngec në 

konkurrenshmëri, punonjësit të shpallen si tepricë teknologjike dhe kjo qon 

në uljen e vlerës së aksioneve në treg. 

 Zhvillimi i Korporatave kërkon një mbështetje me të madhe nga shteti 

përmes ndërtimit të infrastrukturës ligjore që favorizon tregun e lirë, 

konkurrenshmerinë dhe transparencën, si dhe zhvillimin e prodhimit vendor. 

Nga sa u tha me lartë për një Qeverisje efektive Korporative si dhe Vendimmarrje  

te suksesshme Rekomandohet si vijon: 

 Qeverisja Korporative të avanson vetëm duke Iu përmbajtur parimeve të 

Qeverisjes korporative që Korporata duhet të udhëhiqet nga një bord efikas, i 

cili është përgjegjës para aksionarëve për suksesin e Korporatës; 

 Bordi i drejtorëve që do ta funksionalizon qeverisjën korporative dhe drejton 

korporaten mund te jete eficient vetem nese plotëson kushtet e 

përshtatshmërisë profesionale dhe kushtet e pavarësisë politike; 

 Për të qenë i suksesshëm në drejtimin e Korporatës një bord në përberjën e tij 

të mos këtë ndonjë drejtor joekzekutiv i cili në tre vitet e kaluara ka pasur 

çfarëdo marëdhenje afariste me Korporatën; 

 Per kapacitetet ndertuese te një Korporatë të suksesshme të kenë trajnime të 

vazhdueshme dhe në   kontinuitet me zhvillimet teknologjike në botë. 
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