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Kush është EPPC Albania & Kosovo ltd.?

EP & Partners Consultancy sh.p.k (EPPC) është
lider në fushën e Burimeve Njerëzore në
Shqipëri dhe Kosovë.

EPPC është e regjistruar në Tiranë dhe Prishtinë
dhe është partneri ekskluziv i Gi Group, një nga
kompanitë kryesore globale në industrinë e
punës.

EPPC sjell për të dytën herë në Shqipëri dhe
Kosovë, Sondazhin mbi Kënaqësinë dhe
Angazhimin në Punë, i vetmi i llojit të tij në të dy
tregjet tona.

Sondazhi mbi Kënaqësinë dhe Angazhimin 
në Punë në Shqipëri dhe Kosovë, 2019.   



Metodologjia

▪ Objektivi: Matja e kënaqësisë në punë dhe faktorët ndikues. 

▪ Studim sasior në Shqipëri dhe Kosovë. 

▪ Shpërndarje rurale dhe urbane.

▪ Kampion 2019:  1,528 intervista të plota. 

▪ Kampion 2017:  1,434 intervista të plota.

▪ Profili i të intervistuarve: Punonjës në kompani private dhe    
institucione publike.

▪ Kohëzgjatja mesatare e intervistës : 4 minuta 14 sekonda. 

▪ Mbledhja e informacionit: shtator - nëntor 2019.



Niveli i Pa/Kënaqësisë në Punë 2019

Shqipëria Kosova

60%
të pakënaqur

60%
të pakënaqur

Pyetje: Sa të kënaqur jeni nga puna aktualisht? Shumë i pakënaqur/I pakënaqur/ Disi /I kënaqur/Shumë I kënaqur

60% e punonjësve në Shqipëri shprehen
të pakënaqur me punën e tyre në 2019
dhe vetëm 40% ndjehen të kënaqur.

60% shprehen të pakënaqur nga puna në
Kosovë, me një ngjyrim më të fortë mes
atyre tepër të pakënaqur që janë 11%
ndaj 8% në Shqipëri



Niveli i Pa/Kënaqësisë në Punë 2017 kundrejt 2019

Shqipëria & Kosova   2017 Shqipëria & Kosova   2019

64%
të pakënaqur

60%
të pakënaqur

Pyetje: Sa të kënaqur jeni nga puna aktualisht? Shumë i pakënaqur/I pakënaqur/ Disi /I kënaqur/Shumë I kënaqur

Vihet re një përmirësim në nivelin e kënaqësisë prej vitit 2017 ku punonjës të kënaqur u shprehën
36% dhe punonjës të pakënaqur 64% kundrejt vitit 2019 ku janë 40% të kënaqur dhe 60% punonjës
të pakënaqur.
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Kërkimi i një Pune të Re

Pyetje: Sa mundësi ka që të kërkoni punë në një kompani/institucion tjetër gjatë 12 muajve të ardhshëm? Arsyet?

27%

30%

30%

13%

Shumë e mundur E mundur Pak e mundur Aspak e mundur

Pagë më e lartë

Më pak stres 

Punë më të mirë

Vlerësim për punën që bëj

Mundësi për karrierë

57%

Arsyet kryesore për kërkimin e një  pune të re 57% është e mundur/shumë e mundur të ndërrojnë
punë në vitin e ardhshëm, kryesisht për një pagë më të
lartë, mundësi karriere, vlerësim dhe një punë më të
mirë dhe më pak stresuese.



59%

50%

13%

23%

12% 12%

21%

59%

37%

45% 46%

28% 29%

44%

Shqipëria dhe Kosova

Bota

Arsyet për Kërkimin dhe Zgjedhjen e një Pune të re 

Paga ka të njëjtën rëndësi për kënaqësinë në punë si në Shqipëri dhe Kosovë ashtu edhe në nivel global. Në
Shqipëri dhe Kosovë duket se ambicia për karrierë është më e rëndësishme krahasuar me të dhënat globale, të
cilat nga ana tjetër i japin më shumë rëndësi atmosferës në punë, balancës punë-jetë private, vendndodhjes
dhe marrëdhënies me drejtuesit.

Paga Marrëdhënia
me drejtuesit

Mundësia për
karrierë

Siguria e të paturit
këtë punë

Balanca punë-
jetës private 

Atmosfera në
Punë

Vendndodhja

Shqipëria dhe Kosova kundrejt Botës 

- -16-23-13 -17 -23Diferenca -32

Burimi: Randstad, Studim Global mbi Punësimin, 2019.



Arsyet të Tjera për Kërkimin e një Pune të Re 

“Orari i punës i tej 

zgjatur dhe mungesë 

pushimi të shtunë/te 

dielë/ festa sipas ligjeve 

në fuqi”

“Promovime pa kriter 

bazuar në njohje dhe 

miqësi” 

“Mosrespektim i ligjeve 

të punës përveçse kur 

ka  kërcënim për 

denoncim”

“Largim në Bashkimin 

Europian ose vende të tjera 

për një jetë dhe punë me të 

mirë”

“Përfundimi i 

projektit/Mbyllja e 

kompanisë”

“Paaftësi e drejtuesve për 

të vlerësuar/ Mungesë 

matje performance”“Përvetësim i 

njohurive të reja”

“Vonesa të 

rrogës mujore” 

“Deklarime fiktive 

në sigurime 

shoqërore  jo me 

vlerat reale”

“Mungesa e trajtimit të 

shtatzaninë së grave me 

respektin e duhur dhe 

sipas kodit të punës”

“Mosvlerësim i 

punonjësit si vlerë 

në kompani”

“Ngacmim seksual”

Pyetje: Nëse mendoni se do të kërkoni punë të re në 12 muajt e ardhshëm, cilat janë disa arsye të tjera?



31% 37%

17%
13%

24%
5%

Gjithmonë

Shpesh

Ndonjëherë

Asnjëherë

Puna në Fundjavë/Festa Zyrtare
72% e punonjësve të punësuar në kompani private deklarojnë se punojnë në fundjavë dhe/ose gjatë 
festave zyrtare. Ndër ta 24% deklarojnë që ndodh gjithmonë, 17% shpesh dhe 31% ndonjëherë. Në 
institucione publike ndodh më rrallë, konkretisht në 55% të rasteve dhe në vetëm 5% të rasteve, gjithmonë. 

Institucion publik 

Pyetje: Unë punoj në fundjavë ose festa zyrtare: Asnjëherë/Ndonjëherë/Shpesh/Gjithmonë

Kompani private 

28%
45%

72% 55%



32% 33%

17% 14%

21% 20%Gjithmonë

Shpesh

Ndonjëherë

Asnjëherë

Puna në Fundjavë/Festa Zyrtare
Shqipëria dhe Kosova kanë ngjashmëri në masën e mosrespektimit të legjislacionit dhe kodit të punës 
lidhur me punën në fundjavë dhe/ose gjatë festave zyrtare, respektivisht me vlera 70% dhe 67%. Në 
Shqipëri 21% e punonjësve punojnë gjithmonë dhe 30% asnjëherë, vlera që për Kosovën janë lehtësisht 
më të mira, 20% punojnë gjithmonë dhe 33% asnjëherë. 

Kosova

Pyetje: Unë punoj në fundjavë ose festa zyrtare: Asnjëherë/Ndonjëherë/Shpesh/Gjithmonë

Shqipëria

30% 33%

70% 67%



82%

18%

ME KONTRATË PUNE

PA KONTRATË PUNE

Kontrata e Punës 

78% Kosova

Shqipëria

16%

22% Kosova

Shqipëria

84%

82% e punjonësve kanë një kontratë pune, ndërsa 18% punojnë pa kontratë dhe gjenden të pambrojtur në 
marrëdhënien e punës, sipas Kodit të Punës në fuqi. Në Kosovë, numri i punonjësve pa kontratë pune 
është më i lartë se në Shqipëri dhe arrin deri në 22% të punonjësve. 



74% 72% 70%
65%

60% 59%
53%

50%

40%

24%

70% 69%
66%

62%

54%

66%

48% 46%

35%

20%

Rëndësia e Faktorëve të Ndryshëm 2019 kundrejt 2017 

Vlerësimi për
punën që bëj

Respektimi i
punonjësve në të
gjitha nivelet

Paga
Atmosfera e 

mirë në punë
Mundësia për

karrierë

Siguria e të
paturit këtë

punë

Balanca punë-
jetës private 

Mundësitë
për trajnime

Reputacioni i
kompanisë/in

stitucionit

Vendndodhja

+4 +3 +5+3 +6 -7+4 +4 +5 +4

2019
2017

Shumica e faktorëve të vlerësuar, kanë pësuar rritje nga 2017 në 2019 ndërsa “Siguria e të paturit këtë 
punë” ka rënie, që dmth një fokus më të madh në vlerat e tjera të punës përtej sigurisë bazë që ofron. 

Pyetje: Sa të rëndësishëm janë faktorët e mëposhtëm në vendimin për zgjedhjen e një vendi pune?

Rritje/Rënie
‘17-’19



26%

22%

18%

14%
13%

11%
10%

8% 8%
6%

29%

22%

18%

13% 13% 13%
12%

7% 7%
6%

Kënaqësia me Faktorë të Ndryshëm 2019 kundrejt 2017 

Vlerësimi për
punën që bëj

Respektimi i
punonjësve në të
gjitha nivelet

Paga
Atmosfera e 

mirë në punë
Mundësia për

karrierë

Siguria e të
paturit këtë

punë

Balanca punë-
jetës private 

Mundësitë
për trajnime

Reputacioni i
kompanisë/in

stitucionit

Vendndodhja

-3 - -2+1 - -2- +1 +1 -

2019
2017

Ndërkohë që rëndësia e këtyre  faktorëve në punë vlerësohet lart, kënaqësia me to është relativisht e ulët dhe 
nuk ka pësuar ndryshim të konsiderueshëm nga 2017 në 2019.

Pyetje: Sa të kënaqur jeni në punën tuaj aktuale me faktorët e mëposhtëm?

Rritje/Rënie
‘17-’19



43%

62%

2%

22%

53%

43%

50%

59%

62%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Balanca punë-jetë private

Vlerësimi për punën që bëj

Vendndodhja

Reputacioni i kompanisë/institucionit

Mundësia për karrierë

Mundësitë për trajnime

Atmosfera në punë

Respektimi i punonjësve në të gjitha…

Paga

Siguria

Hendeku ndërmjet  sa e Rëndësishme dhe sa të Kënaqur

Kënaqësia Rëndësia

Një hendek i thellë midis rëndësisë që i
japin punonjësit faktorëve të ndryshëm
dhe nivelin të kënaqësisë me këta
faktorë në punën aktuale, shpjegon
nivelin e lartë të pakënaqësisë me
punën në tërësi, në vlerën 60% në
2019.
“Vlerësimi për punën që bëj” (62%) së
bashku me “Paga” (62%) kanë
hendekun më të madh mes rëndësisë
dhe kënaqësisë (62%), ndjekur nga
“Respektimi i punonjësve në çdo nivel”
(59%).



Rëndësia dhe Kënaqësia me Trajnime në Punë

7%

46%

21%

40%

Kënaqësia

Rëndësia

Shumë i rëndësishëm I rëndësishëm

Shumë i kënaqur I kënaqur

Shqipëria Kosova

10%

60%

22%

33%

Kënaqësia

Rëndësia

Shumë i rëndësishëm I rëndësishëm

Shumë i kënaqur I kënaqur

86%

28%

93%

32%

Mundësia për trajnim në punë ka një rëndësi të madhe si për punonjësit në Shqipëri (86%) ashtu edhe në Kosovë (93%)
dhe është një ndër faktorët kryesorë për të qëndruar në një vend pune ose kërkuar një punë të re. Kënaqësia aktuale
me mundësitë për trajnime që puna ju ofron punonjësve është shumë e ulët në të dy vendet.

Pyetje: Sa e rëndësishme është mundësia për trajnime në vendimin për zgjedhjen e një vendi pune?Sa të kënaqur jeni në punën tuaj aktuale me 
mundësinë për trajnime?



Angazhimi në Punë

EprorëtKolegëtPuna Karriera

e punonjësve në Shqipëri dhe Kosovë 
ndjehen të angazhuar në punë! 

39.5%



Angazhimi në Punë

Pyetje: Sa të kënaqur jeni nga puna aktualisht? Shumë i pakënaqur / I pakënaqur/ Disi / I kënaqur/ Shumë I kënaqur.

Ndjej se puna ime 
vlerësohet nga 
institucioni ose 

kompania

Puna aktuale më 
ofron mundësi për 
rritje profesionale 

dhe avancim në 
karrierë.

Unë besoj dhe mund 
të mbështetem tek 

kolegët e mi.

Unë besoj dhe mund 
të mbështetem 

tek eprorët e mi.

40% 33% 46% 39%

Angazhimi në punë ka vlera nën mesatare për të gjithë faktorët e matur, pasi pjesa më e madhe e 
punonjësve ndjehem të pavlerësuar për punën që kryejnë, pa mundësi për rritje profesionale dhe 
karrierë, si edhe me besim të ulët tek kolegët dhe veçanërisht eprorët.  



Kontakte

EPPC Albania & Kosovo Ltd.

Zona e Liqenit Artificial, Capital Shopping Center

Pallati “Syri i Liqenit”, Kati 2, Apt 16, 

Tiranë, Shqipëri

Telefon: +355 4 2 465 558

Internet: www.eppc.al 

E-mail: info@eppc.al

Celular: +355 (0) 67 6098593

  


