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ABSTRAKT
Menaxhimi i Mekatronikës sot ka zënë vend të rëndësishëm në funksionimin e sistemeve
të ndryshme. Si rrjedhojë, për të siguruar funksionimin e sistemeve, Mekatronika merret
edhe me logjistikë, më saktësisht, sheh përpara për automatizim të logjistikës.
Në këtë studim është përdorur metoda kualitative e hulumtimit, duke përdorur shqyrtim
kritik dhe kualitativ të literaturës, nga ku është arritur që të krijohet një bazë teorike e
ndërlidhur me problematikën e temës së hulumtimit e cila është shfrytëzuar gjatë
hulumtimit dhe gjatë procesit të shkrimit të temës. Për të arritur një hulumtim sa më të
mirë, është përdorur metoda kualitative me pyetësor, ku pyetësori i njëjtë është dorëzuar
vetëm në dy organizata, përshkak të natyrës së punës së tyre. Poashtu, janë marr në
konsideratë edhe raporte dhe hulumtime të ndryshme rreth këtyre dy organizatave. Të
gjeturat e këtij hulumtimi e arsyetojnë nevojën për krijimin e lehtësirave në këtë drejtim
duke ofruar një sistem (softuer) për menaxhim të avancuar të zinxhirit të furnizimit, i cili
pos të tjerash do të ndikoj edhe në formën se si këto dy organizata do të operojnë pas
perceptimit të këtij problemi.
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1. HYRJE
Fusha e studimit në këtë hulumtim ka të bëjë me menaxhimi i zinxhirit të furnizimit në
sektorin publik në Kosovë, me fokus Policinë e Kosovës dhe FSK-në. Është zgjedhur
pikërisht kjo fushë e studimit me arsyetimin për të arritur një avancim të sistemit të
zinxhirit të furnizimit në këto dy organizata të sigurisë.
Problemi që është trajtuar në këtë punim është gjendja e sistemit të menaxhimit të
zinxhirit të furnizimit në këto dy organizata të sigurisë.
Në këtë rast tonë, është përdorur metoda kualitative (teorike) me pyetje të hapura, duke
studiuar poashtu teori dhe literaturë nga më të ndryshmet. Arsyeja e zgjedhjes së këtyre
metodave është përshkak të zinxhirit komandues në Policinë e Kosovës dhe në FSK, ku
ka procedura të brendshme për të dhënë përgjigje jashtë organizatës. Për këtë, është
dërguar përmes e-mail i njëjti pyetësor të bashkëngjitur me kërkesë dhe arsyetimet për të
marr përgjigje në pyetësor në Drejtorinë e Logjistikës në së Policisë së Kosovës si dhe në
bazën e FSK-së në Gjilan.
Pyetësori është formuluar me gjithsej 14 pyetje që kanë të bëjnë rreth menaxhimit të
zinxhirit të furnizimit në organizatat e caktuara, ku kryesisht pyetjet janë sipërfaqësore
duke pasur në konsideratë konfidencialitetin në Policinë e Kosovës dhe në FSK.
Rezultatet e pyetësorëve, raportet dhe hulumtimet e FIQ&GAP

janë se gjendja e

menaxhimit të zinxhirit të furnizimit në këto dy organizata të sigurisë është mesatarisht e
kënaqshme, mirëpo që ka nevojë dhe hapësirë për përmirësime.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Termi mekatronikë u ‘shpik’ nga një inxhinier japonez në vitin 1969, si një kombinim i
‘mecha’ nga mekanizmat dhe ‘tronics’ nga elektronika. Fjala tani ka një kuptim më të
gjerë, duke u përdorur për të përshkruar një filozofi në teknologjinë inxhinierike, në të
cilën ekziston një integrim i koordinuar, dhe i zhvilluar njëkohësisht i inxhinierisë
mekanike me elektronikën dhe kontrolli inteligjent i kompjuterit në hartimin dhe
prodhimin e produkteve dhe proceseve. Si rezultat, produktet mekatronike kanë shumë
funksione mekanike të zëvendësuara me ato elektronike. Kjo rezulton në një fleksibilitet
shumë më të madh, ridizajnim të lehtë dhe ri-programim dhe aftësinë për të realizuar
mbledhjen dhe raportimin e automatizuar të të dhënave [72].
Një sistem mekatronik nuk është thjesht një lidhje e sistemeve elektrike dhe mekanike
por është më shumë sesa një sistem kontrolli; është një integrim i plotë i të gjithë atyre në
të cilët ekziston një qasje e njëkohshme për dizajnin. Në hartimin e makinave, robotëve,
veglave të makinerive, makinave larëse, kamerave dhe shumë makinave të tjera, një qasje
e tillë e integruar dhe ndërdisiplinore në hartimin e inxhinierisë po miratohet gjithnjë e
më shumë. Integrimi përtej kufijve tradicionalë të inxhinierisë mekanike, inxhinierisë
elektrike, elektronikës dhe inxhinierisë së kontrollit duhet të ndodhë që në fazat më të
hershme të procesit të projektimit nëse duhen zhvilluar sisteme më të lira, më të
besueshme, më fleksibël. Mekatronika duhet të përfshijë një qasje të njëkohshme ndaj
këtyre disiplinave sesa një qasje vijuese të zhvillimit, të themi, një sistem mekanik, pastaj
të dizajnojë pjesën elektrike dhe pjesën e mikroprocesorit. Kështu që, mekanika
elektronike është një filozofi e projektimit, një qasje integruese e inxhinierisë [72].
Mekatronika bashkon fusha të teknologjisë që përfshijnë sensorë dhe sisteme matëse,
sisteme ngasjeje dhe aktivizimi dhe sisteme mikroprocesorësh (Figura 20), së bashku me
analizën e sjelljes së sistemeve dhe sistemeve të kontrollit. [72].
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Figura 20: elementet bazike të sistemeve mekatronike [20]
Mekatronika, përfundimisht, është integrim i: sistemeve të kontrollit, sistemeve
elektronike, sistemeve mekanike dhe kompjuterëve, ku me kombinim të tyre përfitojmë
sistemet si: elektronika e kontrollit, elektro-mekanika, CAD mekanika, sistemet digjitale
të kontrollit. Fushat ku vepron mekatronika janë: hapësira ajrore, medicinë, sistemet e
mbrojtjes, produktet e konsumatorit, sistemet e prodhimit, procesim të materialeve,
automobilistikë etj [72].
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2.1. Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit
Duke shqyrtuar literaturën, kuptojmë se ka aq shumë përkufizime të ndryshme rreth
menaxhimit të zinxhirit të furnizimit. Një prej këtyre përkufizimeve është: Zinxhiri i
furnizimit është i definuar si një grup i kompanive pjesëmarrëse të ndërlidhura që shtojnë
vlerë në rrjedhën e inputeve të transformuara nga burimi i origjinës së tyre deri tek
produktet apo shërbimet përfundimtare që kërkohen nga konsumatorët e caktuar. Në këtë
definicion, janë një numër i karakteristikave kyçe që janë përdorur për të portretizuar një
zinxhir të furnizimit [1].
Së pari, zinxhiri i furnizimit formohet dhe mund të formohet vetëm atëherë nëse ka më
shumë se një kompani pjesëmarrëse. Së dyti, kompanitë pjesëmarrëse brenda një zinxhiri
të furnizimit normalisht nuk i përkasin të njëjtit pronar të biznesit, dhe kështu në mes tyre
ekziston një pavarësi ligjore. Së treti, këto kompani janë të ndërlidhura në angazhimin e
përbashkët për të shtuar vlerë në rrjedhën e materialeve që rrjedh nëpër zinxhirin e
furnizimit. Kjo rrjedhje e materialit, për secilën kompani, vjen si input i transformuar dhe
del jashtë si output me vlerë të shtuar [1].
Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit është një koncept më i gjerë se sa logjistika. Logjistika
në thelb është një orientim dhe kornizë planifikimi që kërkon të krijojë një plan të vetëm
për rrjedhën e produkteve dhe informacionit nëpërmjet një biznesi. Menaxhimi i zinxhirit
të furnizimit bazohet në këtë kornizë dhe kërkon të arrijë ndërlidhjen dhe koordinimin në
mes të proceseve të subjekteve tjera në këtë zinxhir, p.sh.: furnizuesit dhe konsumatorët,
dhe vetë organizatën [2].
Kështu, për shembull, një ndër qëllimet e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit mund të
jetë që të reduktoj ose të eliminoj sasinë e inventarit që ekziston midis organizatave në
një zinxhirë përmes shkëmbimit të informacionit mbi kërkesën dhe niveleve aktuale të
stoqeve. Fokusi i menaxhimit të zinxhirit të furnizimit është mbi menaxhimin e
marrëdhënieve në mënyrë që të arrihet një rezultat më fitimprurës për të gjitha palët në
zinxhir. Kjo sjell me vete disa sfida të rëndësishme pasi mund të ketë raste kur vet interesi
i ngushtë i një pale duhet të përfshihet në dobi të zinxhirit si tërësi [3].
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2.1.1. Historiku i zhvillimit të zinxhirit të furnizimit
Zinxhiri i furnizimit në thelb është një grup i organizatave të pavarura të lidhura së bashku
përmes produkteve dhe shërbimeve që ata ndaras apo së bashku i shtojnë vlerën
produkteve dhe shërbimeve në mënyrë që t’i dorëzojnë ato tek konsumatori përfundimtar.
Është pak a shumë një koncept i zgjatur i një organizate e cila shton vlerën produkteve
apo shërbimeve dhe ato i dërgon tek klientët e saj. Por, cila është dobia e kuptimit të vlerës
së shtuar nga perspektiva e zinxhirit të furnizimit? Pse menaxhimi i zinxhirit të furnizimit
është duke u bërë i nevojshëm dhe i rëndësishëm për suksesin e bizneseve të sotme? Këto
janë disa nga pyetjet themelore që së pari duhet të adresohen, përpara diskutimit të
pyetjeve “si të” [4].
Gjatë tri dekadave të fundit, koncepti dhe teoria e menaxhimit të biznesit kanë pësuar
ndryshime dhe zhvillime të thella. Shumë mënyra të vjetra të të bërit biznes janë sfiduar
dhe janë krijuar shumë ide dhe qasje të reja, ndër të cilat janë ri-inxhinierimi i procesit të
biznesit, menaxhimi strategjik, prodhimi agjil, etj.. Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit
është padyshim një nga ato qasje të reja dhe të zhvilluara mirë në të gjitha industritë e
botës [4].
Shfaqja më e hershme e termit “menaxhimi i zinxhirit të furnizimit” siç e njohim sot në
mediat dhe shkrimet e njohura mund të gjurmohet në fillim të viteve 1980. Më saktësisht,
u shfaq së pari në një artikull të Financial Times të shkruar nga Oliver dhe Webber në
vitin 1982, që përshkruan gamën e aktiviteteve të kryera nga organizatat në prokurim dhe
menaxhim të furnizimeve. Sidoqoftë, botimet e hershme të menaxhimit të zinxhirit të
furnizimit në vitet 1980 ishin kryesisht të fokusuara në aktivitet e blerjes dhe aktivitetet e
ndërlidhura me reduktimin e kostos. Zhvillimi kryesor dhe rritja e kënaqshme e
publikimeve në fushën e integrimit të zinxhirit të furnizimit dhe raporteve furnizuesblerës erdhi në vitet 1990 kur koncepti siç e njohim sot është krijuar gradualisht [4].
Prandaj është e qartë se menaxhimi i zinxhirit të furnizimit nuk është një trashëgimi nga
lëndët akademike që ka ekzistuar për qindra apo mijëra vjet, por më tepër është një subjekt
i ri dhe madje i rilindur. Këtë koncept bota e biznesit ka filluar që ta përdor vetëm në
kohët e fundit. Pra, pyetja është “pse tani”? Një përgjigje bindëse për këtë pyetje është se
mjedisi ynë i biznesit ka ndryshuar, që përfshin globalizimin, konkurrencën më të madhe,
konsumatorët kanë pritje më të mëdha, ndikimi teknologjik dhe faktorët gjeopolitikë e
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kështu me radhë. Nën një mjedis të tillë të rinovuar biznesi, një përqasje organizative e
menaxhimit më nuk është e përshtatshme për të ofruar konkurrencën e kërkuar.
Menaxherët duhet të kuptojnë se bizneset e tyre janë vetëm një pjesë e zinxhirit të
furnizimit që ata kanë marrë pjesë në të dhe është zinxhiri i furnizimit ai që fiton apo
humb përballë konkurrencës [4].
Kështu, arena e konkurrencës është duke lëvizur nga “organizata kundër organizatës” në
“zinxhiri i furnizimit kundër zinxhirit të furnizimit”. Mbijetesa e çdo biznesi sot nuk është
më e varur vetëm nga aftësitë e tij për të konkurruar, por edhe nga aftësia për të
bashkëpunuar brenda zinxhirit të furnizimit. Siç duket raporti i pavarur mes organizatave
brenda zinxhirit të furnizimit bëhet gjithnjë e më i ndërvarur. “Ju fundoseni apo notoni
me zinxhirin e furnizimit”. Pikërisht për këtë arsye rritet nevoja për menaxhimin e
zinxhirit të furnizimit [4].
Rrjedhimisht, aspirimi për t’u bërë një biznes i shkëlqyeshëm thjesht përmes një qasje të
menaxhimit vetëm të brendshëm mund të jetë iluzion. Çka është më praktike dhe më e
sigurt për mënyrën e menaxhimit më të mirë të një biznesi është menaxhimi i saj së bashku
me zinxhirin e furnizimit nëpërmjet pozicionimit të përshtatshëm strategjik, konfigurimit
adekuat strukturor, bashkëpunimit, integrimit dhe udhëheqjes. Rëndësia më e madhe për
ta bërë këtë nuk rrjedh nga teoritë ose arsyetimet, përkundrazi rrjedh nga rezultatet e
përmirësimit të performancës së biznesit dhe rezultatet e matura të konsumatorëve të
tregut. Është arritja e përfitimit të prekshëm dhe e suksesit ata që i japin rëndësi subjektit
[5].
Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit është gjithashtu i përhapur dhe i kudogjendur.
Vështirë gjendet një aspekt i biznesit që nuk ka të bëjë me zinxhirin e furnizimit. Si
shembull mund të merret menaxhimi i kualitetit – një pjesë shumë e rëndësishme e
menaxhimit të biznesit të sotëm. Shtrohet pyetja: a mund të menaxhohet dhe përmirësohet
standardi i kualitetit të produktit apo shërbimit, të matur nga konsumatori përfundimtar,
pa i menaxhuar furnizuesit dhe blerësit në zinxhirin e furnizimit? Natyrisht se jo. Krijimi
i vlerës së biznesit është gjithmonë një kontribut kolektiv nga të gjithë të përfshirët në
zinxhirin e furnizimit [5].
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2.2. Komponentët e zinxhirit të furnizimit
Qëllimi apo misioni i menaxhimit të zinxhirit të furnizimit mund të përcaktohet duke
përdorur fjalët e Eli Goldratt, “Rritja e daljeve përderisa në të njëjtën kohë duke reduktuar
të dyja si inventarin e poashtu edhe shpenzimet operative”. Në këtë përkufizim, dalja i
referohet shkallës të cilën e arrijnë shitjet në fund tek konsumatori. Varësisht se si shërben
tregu, shitjet apo daljet variojnë për arsye të ndryshme. Në disa tregje, konsumatorët
vlerësojnë dhe do të paguajnë për shërbimin e nivelit të lartë. Në tregje tjera konsumatorët
kërkojnë thjeshtë çmimin më të ulët për një artikull [6].

Figura 21: Pesë komponentët kryesorë të zinxhirit të furnizimit [7]

Kështu, ekzistojnë pesë komponente ku kompanitë mund të vendosin për të përcaktuar
aftësitë e zinxhirit të tyre të furnizimit: prodhimi, inventari, lokacioni, transporti dhe
informacioni. Në menaxhimin e zinxhirit të furnizimit së pari duhet të kuptojmë secilin
komponent dhe se si operon komponenti në fjalë. Secili komponent ka aftësinë që të
ndikojë drejtpërdrejt në zinxhirin e furnizimit dhe të mundësojë aftësi të caktuara të
zinxhirit të furnizimit [8].
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•

Prodhimi: i referohet kapacitetit të një zinxhiri të furnizimit për të krijuar dhe për
të deponuar produktet. Objektet e prodhimit janë fabrikat dhe depot. Vendimi
themelor që menaxherët përballen gjatë marrjes së vendimeve rreth prodhimit
është se si të arrihet balancimi në mes të reagimit dhe efikasitetit. Nëse fabrikat
dhe depot janë ndërtuar me kapacitete të tepërta, ato mund të jenë shumë fleksibile
dhe mund të i përgjigjen shpejtë suleve të mëdha të kërkesave për produktin [8].
Fabrikat mund të ndërtohen për të akomoduar një nga dy mënyrat e prodhimit:
1. Fokusimi në produkt – një fabrikë që merr një fokusim në produkt kryen një
varg të operacioneve të ndryshme që i kërkohen, për të bërë një linjë produkti
të caktuar nga fabrikimi i pjesëve të ndryshme të produktit, dhe më pas për të
i montuar këto pjesë.
2. Fokusimi në funksion – një qasje funksionale përqendrohet në kryerjen e
vetëm disa operacioneve, duke prodhuar vetëm një grup të përzgjedhur të
pjesëve ose duke bërë vetëm montimin. Këto funksione mund të aplikohen për
të prodhuar lloje të ndryshme të produkteve [8].
Ashtu sikurse fabrikat, edhe depot mund të ndërtohen për të akomoduar qasje të
ndryshme. Ekzistojnë tri qasje kryesore për t’u përdorur në sistemin e depove:
1. Stock keeping unit (SKU) storage (njësia e deponimit për ruajtjen e stoqeve)
– në këtë qasje tradicionale, të gjitha llojet e produkteve deponohen për të u
ruajtur së bashku. Është një mënyrë efikase dhe e lehtë për të kuptuar mënyrën
e deponimit të produkteve.
2. Job lot storage (Deponimi në bazë të vendeve punës) – në këtë qasje, të gjitha
produktet e ndryshme që lidhen me nevojat e një lloji të caktuar të
konsumatorit ose nevojat që lidhen me një punë të caktuar, mund të deponohen
së bashku. Kjo lejon një operacion efikas të marrjes dhe paketimit, por
zakonisht kërkon më shumë hapësirë për deponim.
3. Crossdocking (deponimi në bazë të “kryqëzimit”) – kjo qasje është krijuar nga
Walmart në përpjekjen e saj për të rritur efikasitetin në zinxhirin e tij të
furnizimit. Në këtë qasje, produkti në fakt nuk është i deponuar në objekt. Në
vend të deponimit në objekt përdoret një proces ku kamionët nga furnizuesit
mbërrijnë dhe shkarkojnë sasi të mëdha të produkteve të ndryshme. Këto sasi
të mëdha më pas ndahen në pjesë shumë më të vogla. Pjesët e vogla të
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produkteve të ndryshme rikombinohen sipas nevojave ditore dhe shpejtë
ngarkohen në kamionët që gjenden jashtë, të cilët dërgojnë produktet për në
destinacionin e tyre përfundimtar [9].
•

Inventari: është i përhapur në të gjithë zinxhirin e furnizimit dhe përfshin çdo gjë
nga lënda e parë materiale, për të u përpunuar më pas nëpër procese si produkt
përfundimtar që mbahen nga prodhuesit, distributorët, dhe shitësit me pakicë në
zinxhirin e furnizimit. Sërish, menaxherët duhet të vendosin se ku ata dëshirojnë
që të pozicionojnë veten në balancimin e reagimit dhe efikasitetit. Mbajtja e sasive
të mëdha të inventarit lejon një kompani ose një zinxhirë të tërë të furnizimit për
të qenë shumë të reaktiv ndaj luhatjeve të kërkesave të klientit. Sidoqoftë, krijimi
dhe deponimi i inventarit ka një kosto dhe për të arritur nivele të larta të
efikasitetit, kostoja e inventarit duhet të mbahet sa më poshtë që të jetë e mundur
[10].

Ekzistojnë tri vendime themelore për të u bërë duke u bazuar në krijimin dhe
mbajtjen e inventarit:
1. Inventari në cikël – kjo është sasia e inventarit të nevojshëm për të kënaqur
kërkesën për produktin në periudhën ndërmjet blerjeve të produktit.
Kompanitë kanë tendencë për të prodhuar dhe për të blerë në sasi të mëdha
për të fituar avantazhet që mund të sjellin ekonomitë e shkallës. Sidoqoftë, me
sasitë e mëdha gjithashtu vjen edhe kostoja e rritur për deponim. Kosto e
mbajtjes vjen nga kostoja e deponimit, trajtimit, si dhe sigurimit të inventarit.
Menaxherët përballen me balancimin midis kostos së reduktuar të porosive
dhe ofrimit të çmimeve më të mira nga blerja e produktit në sasi të mëdha, dhe
rritja e kostos për mbajtje të inventarit në cikle, që vjen me blerjen në sasi të
mëdha.
2. Inventari i siguruar – ky është inventari që mbahet si një mjet mbrojtës kundër
pasigurisë. Nëse parashikimi i kërkesës mund të bëhet me saktësi të përsosur,
atëherë inventari i vetëm që do të ishte i nevojshëm do të ishte inventari në
cikël. Por përderisa çdo parashikim ka njëfarë pasigurie në të, ne mundohemi
që ta mbulojmë këtë pasiguri në një shkallë më të madhe ose më të vogël duke
mbajtur inventar shtesë në rast se kërkesa krejt papritur është më e madhe se
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sa që është parashikuar. Balancimi këtu është që të peshohen kostot e mbajtjes
së inventarit shtesë, kundrejt kostos së humbjes së shitjeve për shkak të
inventarit të pamjaftueshëm.
3. Inventari sezonal – ky është inventari që është i ndërtuar në bazë të
parashikimeve të pritjeve të rritjes së kërkesave që ndodhin në kohë të
caktuara të vitit. Për shembull, është e parashikueshme që kërkesa për antifriz
të rritet gjatë dimrit. Nëse një kompani që prodhon antifriz ka një shkallë të
caktuar të prodhimit që është e shtrenjtë për ta ndryshuar, atëherë do të
përpiqet të prodhojë produktet me një shkallë të qëndrueshme gjatë tërë vitit
dhe të krijoj inventar gjatë periudhave të kërkesës së ulët për produktin, që të
krijoj mundësi për mbulesë të periudhave të kërkesave të larta që tejkalojnë
normat e prodhimit të kompanisë. Alternativa për të krijuar inventar sezonal
është për të investuar në objekte prodhuese fleksibile që mund të ndryshojnë
shpejtë normat e tyre të prodhimit të produkteve të llojeve të ndryshme për të
iu përgjigjur rritjes së kërkesës. Në këtë rast, balancimi është në mes të kostos
së mbajtjes së inventarit sezonal dhe kostos së të pasurit aftësi më fleksibile të
prodhimit [11].
•

Lokacioni: lokacioni i referohet pjesës gjeografike të objekteve të zinxhirit të
prodhimit. Gjithashtu lokacioni përfshinë vendimet që ndërlidhen me koordinimin
e aktiviteteve që duhet të kryhen në secilin nga objektet. Përgjegjësia kundrejt
balancimit të efikasitetit këtu është vendimi nëse do të centralizohen aktivitetet në
më pak vende për të fituar ekonomi të shkallës dhe efikasitet, ose për të
decentralizuar aktivitetet në shumë vende më afër klientëve dhe furnizuesve, në
mënyrë që operacionet të jenë më të përgjegjshme. Gjatë marrjes së vendimeve
rreth lokacionit, menaxherët duhet të konsiderojnë një sërë faktorësh që
ndërlidhen me një vend të caktuar duke përfshirë koston e objekteve, koston e
punës, shkathtësitë e fuqisë punëtore që i kemi në dispozicion, kushtet e
infrastrukturës, taksat dhe tarifat, afërsinë me furnizuesin dhe me klientët.
Vendimet rreth lokacionit kanë tendenca të jenë vendime shumë strategjike, sepse
kanë të bëjnë me shuma të parave që kanë të bëjnë me plane afatgjate. Vendimet
rreth lokacionit kanë ndikime të forta në karakteristikat e kostos dhe performancës
së një zinxhiri të furnizimit. Pasi që përcaktohen madhësia, numri dhe lokacioni i
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objekteve, që kjo gjithashtu përcakton numrin e rrugëve nëpër të cilat produktet
mund të rrjedhin deri tek klienti përfundimtar. Vendimet e lokacionit pasqyrojnë
një strategji bazë të kompanisë për prodhimin dhe shpërndarjen e produkteve të
saj në treg [12].
•

Transporti: i referohet lëvizjes së gjithëçkaje, nga lënda e parë deri tek mallrat e
përfunduara, ndërmjet objekteve të ndryshme në një zinxhirë të furnizimit. Në
transport, balancimi ndërmjet reagimit dhe efikasitetit manifestohet në zgjedhjen
e mënyrës së transportit. Mënyra e shpejtë të transportit sikurse me aeroplan, është
mënyrë shumë e përgjegjshme por më e kushtueshme. Mënyrat e ngadalta të
transportit sikurse anijet dhe trenat janë me kosto shumë efikase, mirëpo më pak
të përgjegjshme. Meqenëse kostot e transportit mund të jenë sa një e treta e kostos
së operimit të një zinxhiri të furnizimit, vendimet e bëra këtu në transport janë
shumë të rëndësishme [12].
Ekzistojnë gjashtë mënyra themelore të transportit që mund të zgjedhë një
kompani:
1. Anija, e cila është me kosto shumë efikase, mirëpo gjithashtu është mënyra
më e ngadalshme e transportit. Është e limituar të përdoret midis vendeve që
ndodhen pranë rrugëve të lundrueshme ujore dhe objekteve si portet dhe
kanalet.
2. Hekurudha, që është gjithashtu me kosto shumë efikase por mund të jetë
shumë e ngadalshme. Kjo mënyrë është gjithashtu e kufizuar për t’u përdorur
midis lokacioneve që shërbejnë si linja hekurudhore.
3. Tubacionet, që mund të jenë shumë efikase, por janë të kufizuara në mallra që
janë lëngje ose gazra të tilla si uji, nafta dhe gazi natyror.
4. Kamionët, të cilët janë një mënyrë e transportit relativisht e shpejtë dhe shumë
fleksibile. Kamionët mund të shkojnë pothuajse kudo. Kostoja e këtij lloji të
transportit është e luhatshme, meqë kostoja e karburantit luhatet si dhe gjendja
e rrugëve ndryshon.
5. Aeroplanët, të cilët janë një mënyrë shumë e shpejtë dhe e përgjegjshme e
transportit. Kjo është gjithashtu mënyra më e shtrenjtë, dhe është disi e
kufizuar nga disponueshmëria e pajisjeve të përshtatshme të aeroportit.

19

6. Transporti elektronik, që është mënyra më e shpejtë e transportit, shumë
fleksibile dhe me kosto efektive. Megjithatë, mund të përdoret vetëm për
lëvizjen e llojeve të caktuara të produkteve si energjia elektrike, të dhënat,
produktet të përbëra nga të dhënat e tilla si muzika, pamjet dhe tekstet. Nëse
një ditë teknologjia na lejon të konvertojmë materien në energji dhe përsëri
energjinë në materie, e njëjta mund të rishkruaj plotësisht teorinë dhe
praktikën e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit [13].
Duke pasur parasysh këto mënyra të ndryshme të transportit dhe lokacionin e
objekteve në një zinxhirë të furnizimit, menaxherët duhet të dizajnojnë rrugë dhe
rrjedhe për lëvizjen e produkteve. Një rrugë është një shteg nëpër të cilin produkti
lëviz, dhe rrjetet përbëhen nga grumbullimi i shtigjeve dhe objekteve që
ndërlidhen me ato shtigje. Si rregull i përgjithshëm, sa më e lartë që të jetë vlera
e një produkti (siç janë komponentet elektronike ose farmaceutike) aq më shumë
rrjeti i tij i transportit duhet të theksojë përgjegjësinë, dhe sa më e ulët vlera e një
produkti (si mallrat e lëndës së parë si gruri apo druri) aq më shumë rrjeti i
transportit duhet të theksojë efikasitetin [14].
•

Informacioni: është baza për të marrë vendime lidhur me katër komponentët e
tjerë të zinxhirit të furnizimit. Është lidhja midis të gjitha aktiviteteve dhe
operacioneve në një zinxhir të furnizimit. Për është sa kjo lidhje është e fortë (do
të thotë, të dhënat janë të sakta, në kohë dhe të plota), kompanitë në një zinxhir
furnizues do të jenë në gjendje të marrin vendime të mira për punën e tyre. Kjo
gjithashtu do të tentojë të rris në maksimum fitimet e zinxhirit të furnizimit si
tërësi. Kjo është mënyra se si punojnë tregjet e bazuara në stoqe ose tregjet e tjera
të lira, dhe zinxhirët e furnizimit kanë disa dinamika të njëjta sikurse dinamikat e
tregjeve [14].
Informacioni përdoret për dy qëllime në çdo zinxhirë të furnizimit:
1. Koordinimi i aktiviteteve të përditshme që lidhen me funksionimin e katër
komponentëve të tjerë të zinxhirit të furnizimit: prodhimin, inventarin,
lokacionin dhe transportin. Kompanitë në zinxhirin e furnizimit përdorin të
dhënat që kanë në dispozicion për ofertën dhe kërkesën e produktit për të
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vendosur rreth orareve javore të prodhimit, niveleve të inventarit, rrugët e
transportit, dhe lokacionin e stoqeve.
2. Parashikimi dhe planifikimi për të përshpejtuar dhe përmbushur kërkesat e
ardhshme. Informacioni që kemi në dispozicion përdoret për të bërë
parashikime taktike për të udhëhequr aranzhimet mujore dhe tre mujore të
prodhimit, si dhe kalendarin e orareve në tërësi. Informacioni përdoret
gjithashtu për parashikimet strategjike për të udhëhequr vendimet se kur do të
ndërtohen objekte të reja, të hyjmë në ndonjë treg të ri ose të dalim nga një
treg ekzistues. Brenda një kompanie individuale, balancimi në mes të reagimit
dhe efikasitetit përfshin peshimin e përfitimeve që informacioni i mirë mund
të ofrojë kundrejt kostos së marrjes së këtij informacioni. Informacioni i
bollshëm dhe i saktë mund të mundësojë shumë vendime operative efektive
dhe parashikime më të mira, por kostoja e ndërtimit dhe instalimit të sistemeve
për të marrë këtë informacion mund të jetë shumë e lartë. Brenda zinxhirit të
furnizimit si tërësi, balancimi në mes reagimit kundrejt efikasitetit që
kompanitë bëjnë është një nga vendimet se sa shumë informacion ndajnë mes
vete me kompanitë e tjera dhe se sa informacione tjera mbahen private. Sa më
shumë informacione që kompanitë ndajnë me kompanitë e tjera rreth
furnizimit të produkteve, kërkesës së klientëve, parashikimeve të tregut, dhe
orareve të prodhimit, aq më të përgjegjshëm mund të jenë që të gjithë në
zinxhirin e furnizimit. Megjithatë, balancimi i këtyre shpërndarjeve të
informatave, është shqetësim që secila kompani ka për zbulimin e
informacioneve që mund të përdoren kundër tyre nga ndonjë konkurrent.
Kostot e mundshme që lidhen me rritjen e konkurrencës mund të dëmtojnë
rentabilitetin e një kompanie [15].
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2.3. Elementet e tjera të zinxhirit të furnizimit
2.3.1. Furnizuesit
Shumica e ekspertëve të blerjes e pranojnë se nuk ka asnjë mënyrë më të mirë për të
vlerësuar dhe përzgjedhur furnizuesit, ku për këtë organizatat përdorin një sërë
metodash të ndryshme. Pavarësisht nga metoda e përdorur, objektivi i përgjithshëm i
procesit të vlerësimit duhet të jetë zvogëlimi i rrezikut të blerjes dhe maksimizimi i
vlerës totale të blerësit. Një organizatë duhet të zgjedhë furnizuesit që mund të bëjnë
biznes në një periudhë të zgjatur kohore. Shkalla e përpjekjeve që lidhen me zgjedhjen
e furnizuesit ka të bëjë me rëndësinë e mallrave dhe shërbimeve të kërkuara. Varësisht
nga mënyra e përdorur për vlerësim të furnizuesit, procesi mund të jetë një përpjekje
intensive që kërkon angazhim më të madh të burimeve (të tilla si koha dhe udhëtimi)
[16].

Figura 2: Procesi i përzgjedhjes dhe selektimit të furnizuesit [16]
Njohja e nevojës për përzgjedhje të furnizuesit: Hapi i parë i procesit të vlerësimit
dhe përzgjedhjes zakonisht përfshin njohurinë se ekziston një kërkesë për të vlerësuar
dhe përzgjedhur një furnizues për një artikull apo shërbim. Një menaxher i blerjes
mund të filloj procesin e vlerësimit të furnizuesit deri sa është një pritje të një kërkese
të ardhshme të blerjes. Blerja mund të ketë njohuri paraprake për planet e zhvillimit
të produktit përmes pjesëmarrjes në një ekip të zhvillimit të produktit. Në këtë rast,
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personeli i inxhinierisë mund të ofrojë disa specifika paraprake për llojin e
materialeve, shërbimit ose proceseve të kërkohen, por mund të mos ketë detaje
specifike. Ky informacion paraprak mund të jetë i mjaftueshëm për të justifikuar
fillimin e një vlerësimi fillestar të burimeve të mundshme të furnizimit [17].
Identifikimi i kërkesave kyçe të burimeve: Gjatë gjithë procesit të vlerësimit dhe
përzgjedhjes së furnizuesit është e rëndësishme që të kuptohen kërkesat që janë të
rëndësishme për atë blerje. Këto kërkesa, të përcaktuara shpesh nga konsumatorët e
brendshëm dhe të jashtëm brenda zinxhirit të furnizimit, mund të ndryshojnë shumë
nga produkti në produkt. Megjithëse mund të ekzistojnë kërkesa të ndryshme për
secilin vlerësim, në vlerësim zakonisht përfshihen kategori të caktuara si kualiteti i
furnizimit, kostoja dhe performanca e shpërndarjes [18].
Përcaktimi i strategjisë së burimeve: Asnjë qasje e strategjisë së burimeve nuk do
të kënaqë kërkesat e të gjitha blerjeve. Për këtë arsye, strategjia e blerjes e adaptuar
për një artikull ose shërbim të posaçëm do të ndikojë në qasjen e marrë gjatë procesit
të vlerësimit dhe përzgjedhjes së furnizuesit. Ka shumë vendime që blerësi fillimisht
i merr kur të krijon një strategji të burimeve. Sidoqoftë, këto shpesh ndryshojnë si
rezultat i kushteve të tregut, preferencave të përdoruesve, si dhe varësisht nga
objektivat e korporatës. Konsideratat e zhvilluara gjatë fazës së strategjisë duhet të
rivlerësohen gjatë procesit të përzgjedhjes. Opsionet e strategjisë së përzgjedhur do të
ndikojnë shumë në procesin e përzgjedhjes dhe vlerësimit të furnizuesit. Këto
vendime kryesore përfshijnë:
•

Burimet e vetme kundrejt burimeve të shumta të furnizimit,

•

Kontratat e blerjeve afatshkurtra kundrejt atyre afatgjata,

•

Përzgjedhja e furnizuesve që ofrojnë mbështetje në dizajn kundrejt atyre që nuk
kanë aftësi për dizajn,

•

Furnizuesit me shërbime të plota kundrejt atyre me shërbime jo të plota,

•

Furnizuesit vendas kundrejt atyre të huaj,

•

Pritshmëria e një marrëdhënieje të afërt të punës kundrejt bërjes së biznesit vetëm
për interesa personale [19].
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Identifikimi i furnizuesve të mundshëm të burimeve: blerësit mbështeten në burime të
ndryshme të informacionit kur identifikojnë burimet e mundshme të furnizimit. Rëndësia
strategjike ose kompleksiteti teknik i kërkesës për blerje gjithashtu ndikon në intensitetin
e kërkimit. Më poshtë jepen udhëzime lidhur me përpjekjet dhe intensitetin e kërkimit të
kërkuar gjatë vlerësimit të furnizuesit:
•

Aftësi të lartë të furnizuesve aktual + Rëndësia e lartë strategjike e kërkesës =
Kërkimi i informacionit të vogël ose të moderuar,

•

Aftësi të lartë të furnizuesve aktual + Rëndësia e ulët strategjike e kërkesës = Kërkim
i informacionit të vogël,

•

Aftësi të ulëta të furnizuesve aktual + Rëndësia e lartë strategjike e kërkesës =
Kërkim i informacionit të madh,

•

Aftësi e ulët e furnizuesve aktual + Rëndësia e ulët strategjike e kërkesës = Kërkim i
informacionit të vogël ose të moderuar [20].

Kufizimi i furnizuesve: rezultati i mbledhjes së këtij informacioni është se, në varësi të
sendit në fjalë, një blerës mund të ketë shumë burime të mundshme nga të cilat mund të
zgjedh që të blej. Për fat të keq, aftësitë e performancës së furnizuesve ndryshojnë shumë.
Burimet e kufizuara përjashtojnë gjithashtu një vlerësim të thellë të të gjitha burimeve të
mundshme të furnizimit. Blerësit shpesh bëjnë një vlerësim paraprak të furnizuesve të
mundshëm për të ngushtuar listën para se të kryejnë një vlerësim të thelluar të
furnizuesve. Disa kritere mund të mbështesin ngushtimin e listës së furnizuesve, e që këto
mund të jenë: analiza e riskut të financave, vlerësimi i performancës së furnizuesve, si
dhe vlerësimi i furnizuesit me informatat që posedojnë [21].
Përcaktimi i metodës së vlerësimit dhe përzgjedhjes së furnizuesit: pasi që është bërë
fillimisht një ngushtim i listës së furnizuesve nga furnizuesit e pa aftë, ekipi i blerësit ose
i mallrave duhet të vendos se si të vlerësojnë furnizuesit e mbetur, që mund të duken të
kualifikuar në mënyrë të barabartë. Kjo kërkon një nivel të vlerësimit më të hollësishëm
të detajeve sesa ai që përdoret në modelin në procesin fillestar. Ekzistojnë në numër i
mënyrave për të vlerësuar dhe përzgjedhur furnizuesit nga kompanitë e mbetura në listë.
Këto përfshijnë vlerësimin e informacionit të ofruar nga furnizuesi, kryerjen e vizitave të
furnizuesve, dhe përdorimi i listës me furnizuesit e preferuar [22].
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Përzgjedhja e furnizuesit dhe arritja e marrëveshjes: hapi përfundimtar i procesit të
vlerësimit dhe përzgjedhjes është përzgjedhja e furnizuesit/ëve, dhe për të arritur një
marrëveshje kontraktuale. Aktivitetet që lidhen me këtë hap mund të ndryshojnë shumë
në varësi të artikullit që po shqyrtohet për të u blerë. Për artikujt rutinë, kjo thjeshtë mund
të kërkoj njoftimin dhe dhënien e një kontrate bazë furnizuesit. Për një blerje të madhe,
procesi mund të bëhet më kompleks. Blerësi dhe shitësi mund të kryejnë negociata të
detajuara për të rënë dakord me detajet specifike të një marrëveshje për blerje [23].
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2.3.2. Prodhuesit

Figura 3: 2 mënyrat për të definuar prodhimin; (a) si një proces teknik, dhe (b) si një proces
ekonomik [24]
Si fushë e studimit në kontekstin modern, prodhimi mund të përcaktohet në dy mënyra,
ku një mënyrë është teknologjike, dhe tjetra është ekonomike. Teknologjikisht, prodhimi
është aplikimi i proceseve fizike dhe kimike për të ndryshuar gjeometrinë, vetitë, dhe/ose
pamjen e një materiali të caktuar fillestar, për të bërë pjesë ose produkte; prodhimi
gjithashtu përfshinë montimin e pjesëve të shumta për të bërë produktet. Proceset për të
kryer prodhimin përfshijnë një kombinim të makinerive, mjeteve, fuqisë, dhe punës.
Prodhimi pothuajse gjithmonë kryhet si një sekuencë e operacioneve. Çdo operacion e
sjell materialin më afër gjendjes së dëshiruar përfundimtare. Ndërsa, ekonomikisht,
prodhimi është transformimi i materialeve në objekte me vlerë më të madhe nëpërmjet
një ose më shumë operacioneve të përpunimit ose montimit. Pika kyçe është që prodhimi
i shton vlerën materialit duke ndryshuar formën ose vetitë e tij, ose duke e kombinuar atë
me materiale që kanë pësuar ndryshime më parë në mënyrë të ngjashme. Materiali është
bërë më i vlefshëm nëpërmjet operacioneve prodhuese që kryhen në të. Kur xehja e
hekurit konvertohet në çelik, i shtohet vlera. Kur rëra shndërrohet në xham, i shtohet
vlera. Kur plastika shndërrohet në karrige, i shtohet vlera [24].
Industritë e prodhimit përbëhen nga ndërmarrjet dhe organizatat që prodhojnë ose
furnizojnë mallra dhe shërbime. Industritë mund të klasifikohen si primare, të mesme, ose
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terciare. Industritë primare kultivojnë dhe shfrytëzojnë burimet natyrore, si bujqësia dhe
minierat. Industritë sekondare marrin rezultatet e industrive primare dhe i kthejnë ato në
mallra të konsumit dhe kapitalit. Prodhimtaria është aktiviteti kryesor në këtë kategori,
për përfshihen edhe ndërtimet dhe shërbimet e energjisë. Industritë terciare përbëjnë
sektorin e shërbimeve të ekonomisë [25].
Produktet përfundimtare të prodhuara nga industritë prodhuese mund të ndahen në dy
kategori kryesore: mallrat e konsumit dhe mallrat kapitale. Mallrat e konsumit janë
produkte të blera direkt nga konsumatorët, të tilla si makina, kompjuterë personal,
televizor, goma etj. Mallrat kapitale janë ato të blera nga kompanitë për të prodhuar të
mallra dhe/ose për të ofruar shërbime. Shembuj të mallrave kapitale përfshijnë avionët,
kompjuterët, pajisjet e komunikimit, aparatet mjekësore, kamionë dhe autobusë, trenat,
vegla të makinerive si dhe pajisjet e ndërtimit [26].
Sasia e produkteve të prodhuara në fabrikë ka një ndikim të rëndësishëm në mënyrën se
si organizohen njerëzit, sistemet e prodhimit dhe procedurat. Prodhimet vjetore
kuantitative mund të klasifikohen në tri kategori: (1) prodhimi i ulët, sasia në rangun 1
deri 100 njësi në vit; (2) prodhim i mesëm, nga 100 deri në 10,000 njësi në vit; dhe (3)
prodhim i lartë, nga 10,000 deri në miliona njësi në vit. Kufijtë në mes këtyre tri
kategorive mund të janë disi arbitrare. Në varësi të llojeve të produkteve, këto kufij mund
të zhvendosen me një renditje në bazë të madhësisë [26].

Figura 24: Marrëdhënia midis varieteteve të produktit dhe sasisë së prodhimit në
sistemin diskret të produkteve [26]
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Aftësitë prodhuese: një fabrikë e prodhimit përbëhet nga një sërë procesesh dhe sistemesh
(dhe njerëzve, sigurisht) të dizajnuara për të transformuar një gamë të caktuar të
materialeve të kufizuara në produkte me vlerë të shtuar. Këto tri blloqe si materialet,
proceset dhe sistemet përbëjnë subjektin e prodhimit modern. Ekziston një ndërvarësi e
fortë midis këtyre faktorëve. Aftësitë prodhuese kanë tri dimensione: (1) aftësitë
teknologjike për përpunim, (2) madhësia fizike dhe pesha e produktit, si dhe (3) kapaciteti
i prodhimit. Aftësitë teknologjike për përpunim të një fabrike (ose kompanie) është grupi
i proceseve prodhuese që kompania ka në dispozicion. Disa fabrika kryejnë operacione
të përpunimit, të tjerët bëjnë stok të çelikut në formë të fletave të holla, dhe të tjerët
ndërtojnë automobila. Tipari themelor që i dallon këto fabrika janë proceset që mund të
kryejnë ato. Aftësia teknologjike për përpunim është e lidhur ngushtë me llojin e
materialit. Disa procese prodhuese janë të përshtatshme për materiale të caktuara, ndërsa
proceset e tjera janë të përshtatshme për materiale të tjera. Duke u specializuar në një
proces ose grup të proceseve të caktuara, fabrika është njëkohësisht e specializuar në disa
lloje të materialeve. Aftësia teknologjike e përpunimit përfshin jo vetëm proceset fizike,
por edhe ekspertizën e poseduar nga personeli i fabrikave në teknologjitë e përpunimit.
Kompanitë duhet të përqendrohen në projektimin dhe prodhimin e produkteve që janë në
përputhje me aftësitë e tyre të përpunimit teknologjik. Kompanitë duhet të përqendrohen
në projektimin dhe prodhimin e produkteve që janë në përputhje me aftësitë e tyre të
përpunimit teknologjik. Aspekti i dytë i aftësisë prodhuese vendohet nga produkti fizik.
Një fabrikë me një grup të caktuar procesesh është e kufizuar në aspektin e madhësisë
dhe peshës së produkteve që mund të akomodojë. Produktet e mëdha, të rënda, janë të
vështira për të u lëvizur. Për të lëvizur këto produkte rreth e rrotull, fabrika duhet të jetë
e pajisur me vinça të kapacitetit në varësi nga kërkesa e ngarkesës. Pjesët më të vogla dhe
produktet e prodhuara në sasi të mëdha mund të zhvendosen me transportues ose mjete të
tjera. Kufizimi i madhësisë dhe peshës së produktit shtrihet edhe në kapacitetin fizik të
pajisjeve prodhuese. Makinat më të mëdha duhet të përdoren për përpunimin e pjesëve
më të mëdha. Pajisjet e prodhimit dhe të trajtimit të materialeve duhet të planifikohen për
produkte që shtrihen brenda një madhësie dhe peshe të caktuar. Kufizimi i tretë në aftësinë
prodhuese të një fabrike ka të bëjë me sasinë e prodhimit që mund të prodhohet në një
periudhë kohore të caktuar (p.sh., muaj dhe vit). Ky kufizim sasior zakonisht quhet
kapaciteti i impiantit ose kapaciteti prodhues, i definuar si norma maksimale e prodhimit
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që një impiant mund të arrijë në kushtet e supozuara të operimit. Kushtet e operimit i
referohen numrit të ndërrimeve në javë, orët për ndërrim, niveleve të fuqisë punëtore në
fabrikë, e kështu me radhë. Këta faktorë paraqesin hyrjet në fabrikën e prodhimit. Duke
pasur parasysh këto hyrje, sa prodhim mund të ketë fabrika? Kapaciteti i impianteve
zakonisht matet në terma të njësive të prodhimit, si p.sh., çeliku i prodhuar nga një fabrikë
çeliku, ose numri i veturave të prodhuara nga një fabrikë e montimit përfundimtar. Në
këto raste, rezultatet janë homogjene. Në rastet kur njësitë e prodhimit nuk janë
homogjene, faktorë të tjerë mund të jenë masa më të përshtatshme, siç janë orët e punës
në dispozicion të kapacitetit prodhues në një impiant të motorëve që prodhon një varietet
të pjesëve. Materialet, proceset dhe sistemet, janë blloqet themelore të prodhimit [27].
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2.3.3. Distributorët

Figura 5: Kanalet alternative të distribuimit të produkteve të konsumatorëve
për në tregjet me pakicë [28]
Ka disa kanale alternative fizike të distribuimit që mund të përdoren, dhe një kombinim i
këtyre mund të inkorporohet brenda një strukture të një kanali. Diagrami në figurën 5
ilustron kanalet alternative kryesore për një produkt të vetëm të konsumatorit që
transferohet nga pika e prodhimit e një prodhuesi në një dyqan të shitjes me pakicë.
Qarqet në diagram tregojnë se kur produktet transferohen fizikisht nga një anëtar i kanalit
në tjetrin. Ka, natyrisht, kanale të tjera që përdoren – kanale nga furnizuesit industrialë te
konsumatorët industrialë, ose kanalet që janë të drejtpërdrejta për konsumatorin final
[28].
Kanalet alternative në figurën 5 janë:
•

Prodhuesi direkt në dyqan me pakicë. Prodhuesi ose furnizuesi dorëzon direkt nga
pika e prodhimit në dyqanin e shitjes me pakicë, duke përdorur mjetet e veta. Si rregull
i përgjithshëm, ky kanal përdoret vetëm kur ngarkesat e plota të mjetit janë duke u
shpërndarë, prandaj është mjaft e pazakontë në mjedisin e sotëm logjistik.

•

Prodhuesi nëpërmjet operacionit të distribuimit të prodhuesit tjetër për në dyqanin e
shitjes me pakicë. Kjo dikur ishte një nga kanalet klasike të shpërndarjes fizike dhe
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ishte kanali më i zakonshëm për shumë vite. Këtu, prodhuesi apo furnizuesi mban
produktet e tij në një depo të mallrave të gatshme, një qendër qendrore shpërndarjeje
apo një sërë qendrash rajonale të shpërndarjes. Produktet janë të transportuara në linja
të ngarkuara në automjete të mëdha për tek vendqëndrimet, ku ato janë ruajtur dhe
pastaj janë ndarë në porosi individuale që dorëzohen në dyqanet e shitjes me pakicë.
Të gjitha burimet e logjistikës janë në pronësi të prodhuesit. Duke filluar në vitet
1970, u ul gradualisht rëndësia e përdorimit të këtij lloji të kanalit të shpërndarjes
fizike përshkak të zhvillimit dhe përdorimit të një numri kanalesh alternative të
shpërndarjes fizike. Ky lloj kanali vazhdon të përdoret shpesh nga industria e birrës.
•

Prodhuesi përmes qendrës së shpërndarjes me pakicë në dyqan me pakicë. Ky kanal
përbëhet nga prodhuesit që furnizojnë produktet e tyre në qendrat kombëtare apo
rajonale të distribuimit për shpërndarjen përfundimtare të dyqaneve, ose furnizimin e
tyre në qendrat e konsolidimit, ku mallrat nga prodhuesit dhe furnizuesit e ndryshëm
janë të konsoliduara dhe pastaj transportohen në një nga qendrat kombëtare apo
rajonale të distribuimit për dërgim përfundimtar. Këto qendra drejtohen nga
organizatat e shitjes me pakicë ose, siç është shpesh, nga kontraktuesit e tyre të tretë.
Shitësit me pakicë pastaj përdorin automjetet e veta ose të palëve të treta për të ofruar
ngarkesa të plota të mjeteve në dyqanet e tyre.

•

Prodhuesi për te shitësi me shumicë, shitësi me shumicë për te shitësi me pakicë.
Shitësi me pakicë ka vepruar si ndërmjetës në zinxhirët e furnizimit për shumë vite,
duke ruajtur lidhjen midis prodhuesit dhe dyqaneve të shitësve të vegjël. Sidoqoftë,
ky kanal i shpërndarjes fizike ka ndryshuar vitet e fundit me zhvillimin e organizatave
me shumicë. Ato kanë origjinën në bazë të sigurimit të një çmimi me avantazh duke
blerë në masë nga prodhuesit ose furnizuesit. Një pasojë e kësaj ka qenë zhvillimi i
një kanali të veçantë të shpërndarjes fizike sepse shitësit me shumicë përdorin qendrat
dhe mjetet e tyre të shpërndarjes.

•

Prodhuesi për te shitësi me shumicë me para të gatshme, për te shitësi me pakicë. Një
tjetër zhvillim i rëndësishëm në shitjen me shumicë ka qenë futja e bizneseve me para
të gatshme. Këto janë zakonisht të ndërtuara rreth një organizate me shumicë dhe
përbëhen nga dyqane të vogla të pavarura duke mbledhur porositë e tyre nga shitësit
rajonal me shumicë, në vend që t’i dërgonin vetë ato porosi. Rritja e impianteve me
para të gatshme ka lindur pasi që shumë furnizues nuk dorëzojnë produktet direkt për
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tek shitoret e vogla me pakicë sepse porositë e këtyre shitoreve të vogla me pakicë
janë shumë të vogla.
•

Prodhuesi përmes palës së tretë të shërbimit të distribuimit për te shitësi me pakicë.
Palët e treta të distribuimit, ose industria e shërbimit të distribuimit, është rritur shumë
shpejt në vitet e fundit, kryesisht për shkak të rritjes së madhe të shpenzimeve të
shpërndarjes dhe legjislacionit të shpërndarjes në vazhdimësi të ndryshimeve edhe më
kufizuese. Kështu, një numër i kompanive kanë zhvilluar një ekspertizë të veçantë në
operacionet logjistike. Këto kompani mund të jenë shërbime të përgjithshme të
shpërndarjes, por gjithashtu mund të ofrojnë një shërbim të “specialistit” për një lloj
të produktit ose për një kompani të klientit.

•

Prodhuesi përmes transportuesit të pakove të vogla për te shitësi me pakicë. Ky kanal
është shumë i ngjashëm me kanalin e mëparshëm të shpërndarjes fizike, pasi këto
kompani ofrojnë një shërbim “special” të shpërndarjes ku “produkt” është çdo parcelë
e vogël. Ka ekzistuar një shpërthim të kompanive me pako të vogla në vitet 1980 dhe
1990, të specializuara veçanërisht në ofrimin e dërgesës pikërisht për një ditë më vonë.
Konkurrenca e krijuar nga këto kompani ka qenë mjaft e ashpër. Transportuesit e
pakove të vogla gjithashtu dërgojnë shumë pako për në shtëpitë e klientëve.

•

Prodhuesi përmes ndërmjetësuesit për në dyqanin me pakicë. Ky është një lloj
relativisht i rrallë i kanalit, dhe nganjëherë mund të jetë një kanal tregtar dhe jo një
kanal i shpërndarjes fizike. Një ndërmjetës është i ngjashëm me një shitës me shumicë
por vepron si një ndërmjetësues në mes të prodhuesit dhe shitësit. Megjithatë, roli i
saj është i ndryshëm, sepse shpesh është më shqetësues marketingu i serive të
produkteve, dhe jo domosdoshmërisht me shpërndarjen e tyre fizike. Kështu, një
ndërmjetës mund të përdorë shpërndarës të palëve të treta, ose mund të ketë sistemin
e vet të magazinimit dhe shpërndarjes [28].

Kanalet alternative: dërgesat direkte
Kanalet kryesore alternative të shpërndarjes fizike të përshkruara më parë i referohen
atyre produkteve të konsumit ku lëvizja është nga prodhuesi në dyqanin e shitjes me
pakicë. Ka kanale shtesë për prodhimet industriale dhe për shpërndarjen e disa produkteve
të konsumit që nuk përshtaten në strukturën e diagramit, sepse ato anashkalojnë dyqanin
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e shitjes me pakicë. Ka lloje të ndryshme të kanaleve të shpërndarjes për këto flukse, të
cilat nganjëherë referohen si biznesi për konsumator (B2C):
•

Porositë me postë. Përdorimi i porosisë me postë ose blerjeve përmes katalogëve është
bërë shumë i popullarizuar. Mallrat janë të porositura nga katalogu, dhe dorëzohen në
shtëpi përmes postës ose transportuesve të pakove. Kanali i shpërndarjes fizike është
pra nga prodhuesi në shtëpinë prej nga është porositur, si një operacion konvencional
i transportit primar, dhe pastaj në shtëpinë e konsumatorit përmes postës ose
transportuesit të pakove, duke anashkaluar dyqanin e shitjes me pakicë.

•

Fabrika drejtpërdrejt për në shtëpi. Kanali direkt i fabrikës për në shtëpi është një
alternativë relativisht e rrallë. Kjo mund të ndodhë me anë të metodave të shitjes
direkte, shpesh si rezultat reklamave në gazeta apo revista. Gjithashtu përdoren
zakonisht për produkte të njëpasnjëshme që janë krijuar në mënyrë posaçërisht për
klient të caktuar dhe nuk kanë nevojë të mbahen në depo për të siguruar një nivel të
veçantë të shërbimit ndaj konsumatorit.

•

Interneti dhe blerja nga shtëpia. Blerja nga shtëpia përmes internetit tani është një
mjet i zakonshëm për blerje të produkteve. Fillimisht, kanalet fizike të shpërndarjes
ishin të ngjashme me ato të përdorura nga operacionet e porosive postare – me postë
dhe përmes transportuesve të pakove. Zhvendosja në blerjen përmes internetit për
produkte ushqimore, megjithatë, ka çuar në futjen e operacioneve shtesë speciale të
shpërndarjes për në shtëpi. Këto janë pothuajse të gjitha të drejtuara nga kompani të
palëve të treta. Në industrinë ushqimore, dërgesa për në shtëpi kryhet zakonisht tek
automjetet e vogla të specializuara që operojnë nga qendrat e shpërndarjes ose nga
dyqanet e shitjes me pakicë. Një zhvillim krejtësisht i ri i kanaleve është ai nga
kompjuteri në kompjuter, për disa nga produktet, të tilla si muzika, programet, filmat
dhe librat që shpërndahen direkt në internet.

•

Fabrika për te fabrika/biznesi për te biznesi (B2B). Kanali i fabrikës për te fabrika
ose biznesi për te biznesi është shumë i rëndësishëm, sepse përfshinë të gjitha lëvizjet
e produkteve industriale, që janë të shumta në numër. Kjo mund të mbulojë lëndët e
para, përbërësit, produktet pjesërisht të montuara, etj. Opsionet ndryshojnë sipas llojit
dhe madhësisë së produktit dhe rendit. Kjo mund të varioj nga ngarkesat e plota në
pako të vogla dhe mund të ndërmerret nga vetë prodhuesit ose nga një palë e tretë.
[29].
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2.3.4. Shitësit
Ka pasur disa tendenca në sektorin e shitjes me pakicë që kanë pasur dhe do të vazhdojnë
të kenë ndikim në zhvillimet në logjistikë dhe në zinxhirin e furnizimit. Shumë nga këto
ndryshime të lidhura me logjistikën kanë ardhur nga sektori i shitjes me pakicë, i cili
vazhdon të luajë një rol të madh në futjen e ideve inovative. Këto ndryshime kanë ndikuar
të gjithë në strategjitë dhe operacionet e logjistikës. Një nga implikimet më të gjera ka
qenë ajo e reduktimit të inventarit brenda zinxhirit të furnizimit me pakicë, i cili ka
evoluar nga një kombinim i politikave të ndryshme. Këto politika përfshijnë:
•

Maksimizimin e hapësirës së shitjes me pakicë; një politikë e rëndësishme e shitjes
me pakicë ka qenë masa për të maksimizuar hapësirën e shitjes në dyqane për të rritur
mundësitë e shitjes. Kjo zakonisht është arritur në kurriz të magazinave të dyqaneve,
duke mos lënë askund që magazina të mbahet në një dyqan përveç në kryesor të
dyqanit. Kjo mund të ketë implikime të rëndësishme për rimbushjen e shpejtë dhe
efektive të inventarit të dyqanit.

•

Filozofitë dhe konceptet e JIT; disa koncepte prodhuese siç janë JIT janë aplikuar në
sektorin e shitjes me pakicë. Kjo është arritur nëpërmjet përdorimit të një sërë
zhvillimesh në teknologjinë e informacionit, veçanërisht sistemet elektronike të
shitjes, të cilat ofrojnë tregues shumë më të saktë dhe në kohë të kërkesave rreth
rimbushjes së stoqeve në nivel dyqani.

•

Politikat e inventarit të menaxhuara nga shitësi; në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe vende të tjera, një numër i kompanive kanë miratuar politika të inventarit të
menaxhuara nga shitësit, ku furnizuesi më tepër se shitësi është përgjegjës për
rimbushjen e stoqeve të dyqaneve.

•

Së fundmi, shumë operacione të shitjes me pakicë kanë miratuar politika për të
përmirësuar aktivitetet në mjedisin e shitjes me pakicë nëpërmjet lëvizjes së
aktiviteteve për në qendrën e distribuimit (etiketimi, depaketimi, etj). [30]

Pasojat janë që rezervat dhe depozituesit në dyqanet e shitjes me pakicë janë zvogëluar
ose eliminuar në favor të rrjedhës së vazhdueshme të produkteve në dyqane. Kjo kërkon
më shumë përgjegjësi në sistemet e shpërndarjes, informacion më të saktë dhe më shumë
informacion në kohë të caktuar. Kështu operacionet logjistike duhet të kryhen me
efikasitet më të madh, por me më pak garanci [30].
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Problemet jashtë skemës të krijuara nga reduktimi i inventarit në shitoret me pakicë kanë
nxjerrë në pah një numër çështjesh të tjera të ndërlidhura. Këto klasifikohen nën titullin
'disponueshmëria në raft' ose '50 metra e fundit'. Në përkufizimin e tij më të thjeshtë, kjo
i referohet aftësisë për të ofruar produktin e dëshiruar në një gjendje të shitëshme kur dhe
ku konsumatori dëshiron. Ky përkufizim përshkruan efektin e problemit, por, në fakt, ka
shumë shkaqe të ndërlidhura përgjatë zinxhirit të furnizimit që mund të krijojnë
problemin. Disponueshmëria e produktit ka tendencë të reduktohet pasi produkti kalon
nëpër zinxhirin e furnizimit [30].
Ekzekutimi i dobët në dyqan mund të krijojë mungesa, për shkak të mungesës së
personelit të rimbushjes në dyqane, hapësirës së pamjaftueshme në raft ose menaxhimit
jo efektiv të stokut në dyqan. Është vlerësuar se humbja e shitjeve mund të jetë mjaft e
rëndësishme sepse, edhe pse disa blerës do të vonojnë blerjen ose blerjen e një
zëvendësuesi, shumica ka të ngjarë të blejnë produktin nga një dyqan tjetër. Janë
identifikuar shtatë fusha për përmirësimin e furnizimit, dy më të rëndësishmet kanë të
bëjnë për matjen dhe menaxhimin. Të tjerët janë për të përmirësuar sistemet e rimbushjes,
tregtimin, saktësinë e inventarit, menaxhimin e promovimit dhe sistemet e porositjes.
Këto janë fusha që kërkojnë bashkëpunim nga lojtarët e ndryshëm në zinxhirin e
furnizimit [30].
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2.3.5. Shërbimi dhe mbështetja

Figura 6: Zinxhiri i fitimit të shërbimit [31]
Shërbimi ndaj klientit ekziston për një arsye: përmirësimi i performancës së biznesit. Ajo
gjithashtu mund të bëhet një diferencues i vërtetë dhe një komponent kyç i avantazhit
konkurrues për një biznes të zinxhirit të furnizimit. Zinxhiri i fitimit të shërbimit
demonstron lidhjen themelore midis performancës së biznesit dhe shërbimit të klientit.
Fillon duke deklaruar se cilësia e shërbimit të brendshëm, që ka të bëjë me trajtimin e
konsumatorëve të brendshëm me një nivel të lartë të shërbimit, nxit kënaqësinë e
punonjësve. Kjo është përshkak se punonjësit duan të trajtohen me vlerat thelbësore të
konsumatorëve të respektit dhe dinjitetit. Kjo kënaqësi pastaj drejton besnikërinë dhe
produktivitetin e punonjësve pasi stafi qëndron më gjatë dhe punon në mënyrë më efikase
në kompanitë me të cilat ata janë të kënaqur. Nga kjo, punonjësit pastaj ofrojnë një nivel
më të madh të vlerës së shërbimit të jashtëm, i cili nxit një nivel më të lartë të kënaqësisë
së klientit të jashtëm. Besnikëria e klientit është ndërtuar me kënaqësi më të lartë dhe më
në fund, me një bazë të besnikërisë të klientëve, kompanitë mund të arrijnë një rritje më
të madhe të të ardhurave dhe profitabilitetit. Shërbimi ndaj klientit është një temë
emocionale që mund të sjellë pikëpamje të forta pasionante nga njerëzit. Shumica prej
nesh kanë histori që mund të tregojmë për shërbimin e madh që kemi marrë, ku një
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kompani ka "shkuar milje shtesë" për të përmirësuar përvojën tonë të konsumatorëve. Kjo
mund të jetë nga një hotel, restorant, linjë ajrore ose qendër thirrjesh për të dhënë disa
shembuj. Për fat të keq, ne gjithashtu kemi kujtime afatgjata për shërbimin e tmerrshëm
që kemi marrë! Ne u tregojmë njerëzve këto përvoja dhe ndajnë lajmin e mirë dhe të keq.
Është aftësia jonë të ofrojmë një shërbim vazhdimisht të mirë dhe jo një shumëllojshmëri
të përzier shërbimesh të shkëlqyera dhe të dobëta që u ndihmon klientëve për të ndërtuar
perceptime rreth nesh dhe për këtë arsye i ndihmon ata të vendosin nëse do të blejnë prej
nesh apo jo. Ka shumë përkufizime të ndryshme të shërbimit të klientëve të shkruar, por
një përmbledhje e përmbledhur për organizatat e sotme të zinxhirit të furnizimit mund të
jetë: shërbimi ndaj klientit është aftësia e një organizate që vazhdimisht dhe në mënyrë
konsistente të tejkalojë nevojat dhe pritjet e klientit [31].
Komponentet e logjistikës të shërbimit të klientit mund të klasifikohen në mënyra të
ndryshme. Ato mund të shihen si elementë të drejtpërdrejtë për transaksionet, ku theksi
është në shërbimin specifik fizik të ofruar, siç është ofrimi në kohë, ose ato mund të shihen
si mbështetje indirekte (p.sh. atributet e pakthyeshme ose para dhe pas transaksioneve)
që janë të lidhura me aspektet e përgjithshme të përmbushjes së rendit, të tilla si lehtësia
e marrjes së porosisë. Elementët e shërbimit të klientëve të logjistikës mund të ndahen në
tri kategori që pasqyrojnë natyrën dhe kohën e kërkesave të veçanta të shërbimit (para,
gjatë dhe pas dorëzimit të produktit):
•

Elementet e para-transaksionit: këto janë faktorët e shërbimit të klientit që lindin
para se transaksioni aktual të ndodhë. Ato përfshijnë: politika të shkruara për
shërbimin ndaj klientit, çashmëria e personelit të rendit, pika e kontaktit me një
porosi, struktura organizative, metoda e porosisë, kufizimet e madhësisë së
porosisë, fleksibiliteti i sistemit, elementët e transaksionit.

•

Elementet e transaksionit: këto janë elementet që lidhen drejtpërdrejt me
transaksionin fizik dhe janë ato që janë më së shumti të lidhura me distribuimin
dhe logjistikën. Nën këtë titull përfshihen: koha e ciklit të rendit, përgatitjen e
rendit, disponueshmëria e inventarit, alternativat e dërgesës, koha e dërgesës,
besueshmëria e dërgesës, dorëzimi i plotë i dërgesës, gjendja e mallrave,
informacioni mbi gjendjen e porosisë.
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•

Elementet e pas-transaksionit: këto përfshijnë ato elemente që ndodhin pas
dorëzimit, siç janë: disponueshmëria e pjesëve rezervë, koha e thirrjes, procedurat
e faturimit, saktësia e faturimit, gjurmimi dhe garancioni në produkt, politika e
kthimit të produktit, ankesat dhe procedurat e konsumatorëve, procedurat e
kërkesave [32].

Elementet e shërbimit të klientëve të logjistikës gjithashtu mund të klasifikohen sipas
dimensioneve multifunksionale. Qëllimi është të vlerësojë komponentët e ndryshëm të
shërbimit të klientit në të gjithë gamën e funksioneve të kompanisë, në përpjekje për të
mundësuar një ofrim shërbimi pa ndërprerje. Koha, për shembull, përbën një kërkesë e
vetme që mbulon të gjithë hapësirën nga vendosja e porosisë në atë të pranimit të porosisë
aktuale – cikli kohor i porosisë. Një nga pasojat kryesore të kësaj qasjeje është se
mundëson nxjerrjen e disa masave të përgjithshme të logjistikës. Katër dimensionet
kryesore multifunksionale:
•

Koha – zakonisht koha e ciklit të përmbushjes së porosisë,

•

Besueshmëria – të tilla si koha e fiksuar e garantuar e dërgimit të porosive në kohë
të saktë dhe të padëmtuar,

•

Komunikimet – të tilla si lehtësia e marrjes së porosisë ose përgjigje efektive e
pyetjeve,

•

Fleksibiliteti – aftësia për të njohur dhe për t’iu përgjigjur nevojave të klientit për
ndryshime [32].
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2.3.6. MRP dhe MRP II
MRP – planifikimi i kërkesave për materiale: Ky parim i caktimit të prodhimit bazohet
në premisën se nëse dihet se çfarë produkti duhet të prodhohet, atëherë duhet të dini se sa
pjesë përbërëse janë të nevojshme për të bërë produktin. Një analogji e dobishme është
përgatitja e një ushqimi. Le të themi se ushqimi në fjalë është një mëngjes i gatuar
tradicional. Në varësi të shijes mund të zgjidhni dy fletë proshutë, një vezë të pjekur, disa
kërpudha, domate dhe bukë të thekur. Derisa përshkruam përmbajtjen e mëngjesit, ne
gjithashtu kemi përgatitur një listë të pjesëve përbërëse. Nëse kishim nevojë për më
shumë se një mëngjes të vetëm atëherë thjesht do të shumonim sasinë e përbërësve me
numrin e mëngjeseve të kërkuara. Ne tani e kemi "faturën e kërkesave" tona. Kjo do të
na lejojë të bëjmë pazar për përbërësit dhe gjithashtu të na lejojë të blejmë me saktësi
vetëm përbërësit e nevojshëm për të shmangur humbjet përmes përbërësve të tepërt ose
zhgënjimit duke mos pasur përbërës të mjaftueshëm për të plotësuar kërkesën. Suksesi i
këtij sistemi mbështetet mbi ne duke e ditur sa mëngjese dhe darka janë të nevojshme.
Me fjalë të tjera, suksesi mbështetet në përputhjen e parashikimit me kërkesën aktuale.
Po të ndërtojmë një pjesë komplekse të makinerisë më mirë se ushqimi ynë do të mund
të i aplikonim principet e njëjta. Numri i makinerive të ndryshme mund të ndahet në
numrin e nën-pjesëve të kërkuara, të cilat mund të ndahen më tej në komponentë. Porositë
mund të vendosen për sasitë e kërkuara dhe afatet dakorduara të dorëzimit. Këto porosi
mund bëhen nën dritën e çdo stoku ekzistues të pjesëve që tashmë janë në dispozicion për
përdorim. Kjo tingëllon shumë e thjeshtë, por në praktikë është një proces tepër i
komplikuar. Ajo zakonisht kërkon ndihmën e një pakete kompjuterike për shkak të numrit
të transaksioneve që kërkohen në një hapësirë të ngushtë kohore që orari të jetë i çfarëdo
përdorimi. Në fakt, gjithë sistemi u zhvillua si softuer kompjuterik për caktimin e
prodhimit. Situata është më e komplikuar kur porositë anulohen me kohë të shkurtër ose
rriten pa paralajmërim. Rregullimet do të duhet të bëhen shpejt për të shmangur dështimin
e përmbushjes së kërkesave të konsumatorëve ose anasjelltas, duke u lënë me një sasi të
tepërt të aksioneve të komponentëve [33].
MRP II – planifikimi i resurseve prodhuese: edhe pse MRP i paraprin MRP II, është më
e lehtë të shihet MRP në kontekstin e MRP II dhe jo anasjelltas. Siç nënkupton emri,
planifikimi i resurseve të prodhimit merret më shumë sesa vetëm me planifikimin e
prodhimit. Ndërsa sistemi bazë i planifikimit të kërkesave materiale është inkorporuar në
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MRP II, sistemi më i gjerë sjell aktivitete të tjera në sfond. Objektivi është harmonizimi
dhe kontrolli i më shumë aktiviteteve brenda impiantit të prodhimit. Zonat jashtë sistemit
të MRP por që përfshihen në sistemin MRP II zakonisht janë: menaxhimi i mirëmbajtjes,
kontabiliteti i kostos, menaxhimi i stokut, porositë e shitjes, prokurimi, nivelet e
personelit. MRP II kërkon fuqi të konsiderueshme informatike për të operuar për shkak
të përfshirjes së pothuajse të gjitha aktiviteteve brenda një fabrike të prodhimit. Zbatimi
i një sistemi të sofistikuar kompjuterik është një detyrë e madhe dhe nuk duhet të merret
si punë e lehtë [33].

40

2.3.7. Just in time (JIT)
Just in time (në kohë) apo JIT mund ti shihet si një mënyrë e re e të menduarit, planifikimit
dhe performancës në lidhje me logjistikën. Logjistika e JIT përbëhet nga disa përbërës
ose elemente që duhet të integrohen së bashku për të funksionuar në harmoni për të arritur
qëllimet e JIT. Këto elemente përfshijnë në thelb burimet njerëzore, rrjetet logjistike dhe
funksionet e kontabilitetit të një kompanie. Ngjashëm me sistemin e prodhimit JIT në
Toyota, këto elemente mund të grupohen gjerësisht së bashku si përfshirja e njerëzve,
rrjetin e logjistikës dhe sistemet [34].
Përfshirja e njerëzve – për të arritur sukses në zbatimin e JIT, është thelbësore për të fituar
mbështetje dhe pajtim nga të gjithë individët e përfshirë në proces. Një kompani ndan
interesa me shumë grupe që kanë një pjesë në të, dhe anasjelltas. Në mënyrë tipike, palët
e interesuara të kompanive të biznesit përfshijnë pronarët (aksionarët), konsumatorët,
punonjësit, furnizuesit dhe komuniteti. Nëse kompanitë duhet të jenë fitimprurëse në afat
të gjatë, dhe nëse kompanitë duhet të konsiderohen të jenë me përgjegjësi shoqërore, ato
duhet të marrin në konsideratë nevojat e të gjithë aktorëve të tyre. Ky orientim i palëve të
interesit sugjeron që menaxhmenti duhet të merret më shumë sesa vetëm me aspektet
tradicionale ekonomike të JIT. Çështjet e tilla jo-ekonomike, si sigurimi i një trajtimi të
duhur të punonjësve, respektimi i punonjësve, trajtimi i palëve të tjera të interesit në
mënyrë të drejtë, mbrojtja e mjedisit, sigurimi i një cilësie të mirë jetese në komunitet dhe
çështje të tjera të përgjegjësisë sociale të korporatës duhet të jenë po aq të rëndësishme
për kompanitë në vendimmarrjet e tyre si në ulje të kostos dhe shqetësimet rreth
efikasitetit. Prandaj, mbështetja dhe marrëveshja nga grupet e mëposhtme janë thelbësore
për të zvogëluar sasinë e kohës dhe përpjekjeve të përfshira në zbatimin e JIT dhe për të
minimizuar gjasat e shkaktimit të problemeve të zbatimit:
•

Aksionarët dhe pronarët e kompanisë - Theksi duhet të vendoset në realizimin
afatgjatë të fitimit, dhe kështu të ardhurat afatshkurtra duhet të ri investohen në
kompani për të financuar ndryshimet e ndryshme dhe angazhimet e nevojshme për
suksesin e JIT. Duhet të bëhet e qartë se shumica e përfitimeve që lidhen me JIT do
të jenë të realizuara vetëm gjatë periudhës afatgjate.

•

Organizatat e punëtorëve - sindikatat dhe anëtarët duhet të informohen për qëllimet e
JIT dhe të bëhen të vetëdijshëm se si sistemi i ri do të ndikojë në praktikën e punës së
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punonjësve. Kjo është e rëndësishme për të fituar bashkimin dhe mbështetjen e
punëtorëve për të ndihmuar në zbatimin e JIT dhe për të hequr problemet dhe
vështirësitë potenciale. Arsimimi i të punësuarve, nga menaxherët tek punëtorët e
vijës së frontit, është esencial në mënyrë që ata të dinë se çfarë është JIT, pse
implementohet JIT në organizatë dhe se si ata mund të kontribuojnë për të bërë JIT të
suksesshëm. Mos përfshirja e organizatave të punës do të rezultojë në mungesë të
kuptimit të motiveve të menaxhimit dhe do të shkaktojë frikë rreth humbjes së punës.
Kjo mund të çojë në pengesa të zbatimit të JIT, të tilla si mosbashkëpunimi dhe
rezistenca ndaj ndryshimeve. Mbështetja e bashkuar është jetësore në arritjen e
eliminimit të klasifikimit të vendeve të punës për të lejuar punëtorë me më shumë
kualifikime dhe përqendrim në të gjithë kompaninë.
•

Mbështetja e menaxhmentit - mbështetja e menaxhmentit shpesh theksohet si një nga
faktorët më të rëndësishëm për të zbatuar JIT me sukses brenda një organizate. Kjo
përfshin mbështetjen e menaxhmentit nga të gjitha nivelet. Ai gjithashtu kërkon që
menaxhmenti të jetë i përgatitur për të vendosur shembuj për punëtorët dhe për të
filluar procesin për të ndryshuar qëndrimet.

•

Mbështetja e qeverisë - qeveria mund të japë mbështetje për kompanitë që dëshirojnë
për të zbatuar JIT me stimuj financiarë ose mbështetje për trajnim. Kjo mund të
sigurojë motivim për kompanitë që të bëhen inovative pasi që qeveria mban një pjesë
të barrës financiare të lidhur me kostot e zbatimit të JIT. Rregullorja e qeverisë është
një tjetër aspekt që kompanitë duhet t'i kushtojnë vëmendje. Për shembull, rregulla
24-orëshe e Doganës së Shteteve të Bashkuara, e cila kërkon dorëzimin e të dhënave
të ngarkesës përpara ngarkimit të anijes, do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në atë
se si praktikuesit menaxhojnë zinxhirët e tyre të furnizimit [34].

Teoria e organizatës sugjeron që njerëzit do të jenë më të detyruar të punojnë drejt
qëllimeve kur ata përfshihen në zhvillimin e qëllimeve. Pa përfshirjen e punonjësve dhe
komunikimit efektiv, progresi në zbatimin e elementeve të ndryshme të JIT ka të ngjarë
të jetë i ngadalshëm dhe në shumë raste i rezistuar nga punonjësit që nuk kanë njohuri
dhe kuptim të asaj që po ndodh në organizatë dhe rolin e tyre në sistemin e ri që po
zbatohet. Kultura organizative duhet të jetë e tillë që të respektojë njerëzimin, të
promovojë punën në grup dhe të ofrojë mundësi për mësim individual dhe ndarje të ideve.
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Do të jetë gjithashtu e dobishme për organizatën që të kalojë në një strukturë të bazuar në
ekip nga një strukturë hierarkike [34].
Rrjeti i logjistikës – procedurat e operimit, sistemet e prodhimit ose të shërbimit dhe
madje edhe kultura organizative duhet të modifikohen në mënyrë që të përfitojnë
plotësisht të gjitha të mirat e JIT. Ndryshime të shumta ndodhin rreth rrjetit të logjistikës
që përfshijnë dizajnin e rrjetit të logjistikës, punëtorët me shumë funksione, vetëinspektimin etj [34].
Dizajnimi i rrjetit të logjistikës dhe punëtorët me shumë funksione - JIT synon të furnizojë
produktin/shërbimin kur është e nevojshme, si është e nevojshme dhe në sasinë e saktë që
është e nevojshme. Sistemet JIT priren të kenë procese të përsëritura dhe flukse të
parashikueshme të materialeve. Kompanitë me proceset e JIT shpesh fokusohen në
eliminimin e mbeturinave, i cili është i definuar gjerësisht si çdo gjë që nuk shton vlerë
për një produkt. JIT thekson flukse të vazhdueshme të procesit, ku as mallrat/shërbimet e
ofruara e as marrësi i këtyre mallrave/shërbimeve kurrë nuk duhet të presin për njëritjetrin. Këto i lejojnë kompanitë të minimizojnë inventarët e mallrave të përfunduara, dhe
të identifikojnë jo efikasitetin dhe bllokimin e proceseve në mënyrë që ato të reduktohen
ose eliminohen. Në logjistikën e JIT, rrjeti i logjistikës është dizajnuar për fleksibilitet
maksimal të burimeve dhe është planifikuar sipas kërkesave të furnizuesit dhe
konsumatorit në vend të proceseve. Ky lloj i rrjetit logjistik kërkon përdorimin e
'punëtorëve me shumë funksione', domethënë kompania fokusohet në trajnimin e
punëtorëve dhe ofrimin e aftësive të nevojshme për të kryer shumë detyra, në vend të një
ose dy detyra shumë të specializuara. Duke pasur parasysh natyrën e JIT, menaxhimi i
cilësisë do të luajë një rol më të rëndësishëm në sigurimin e arritjes së standardeve të
cilësisë për aktivitetet e logjistikës. Cilësia e JIT përfshin "cilësi në burim". Theksi i
cilësisë në burim është në harmoni me arritjen e 7R-ve në logjistikë. Cilësia në burim
dallon shumë nga qasja tradicionale "pas faktit" ndaj cilësisë ose korrigjimi i defekteve
pas kryerjes së detyrave [34].
Sistemet - Sistemet i referohen teknologjisë dhe proceseve të përdorura për të lidhur,
planifikuar dhe koordinuar aktivitetet dhe burimet e përdorura në rrjetet logjistike të një
kompanie. Dy sisteme të tilla janë Planifikimi i Kërkesave të Materialeve (MRP) dhe
Planifikimi i Burimeve të Ndërmarrjeve (ERP). Nga ana tjetër, të gjithë në hierarkinë
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organizative duhet t'i përkasin një ekipi. Punëtorët duhet të organizohen në grupe në
mënyrë që ata gjithmonë të punojnë së bashku për të zvogëluar të gjitha format e
mbeturinave, dhe jo vetëm mbetjet e bëra brenda fushëveprimit të tyre. Furnizuesit dhe
klientët kryesorë duhet gjithashtu të përfshihen në ekipe në mënyrë që të gjithë lojtarët e
zinxhirit të vlerave të jenë në dijeni të qëllimeve dhe strategjive të JIT dhe të punojnë së
bashku për të përmirësuar të gjitha proceset. Nëse punëtorët janë të organizuar në ekipe,
performanca e ekipeve duhet t'i paraprijë performancës së individëve. Menaxhimi i
njësive të ndryshme funksionale do të marrin pjesë të gjithë në proceset vendimmarrëse
për të promovuar kuptueshmërinë e ndërvarësisë funksionale dhe ndërveprimeve [34].
Me këtë rast, arrijmë tek qëllimet e JIT. Menaxhimi i JIT mund të aplikohet në proceset
e logjistikës brenda çdo kompanie. Tanimë janë identifikuar gjashtë atribute të JIT që
njihen si potencialisht të dobishme të cilat mund të rrisin efikasitetin organizativ dhe
efektivitetin, ku JIT:
•

ka tendencë për të eliminuar mbeturinat në prodhim dhe në materiale,

•

përmirëson komunikimin e brendshëm (në organizatë) dhe të jashtëm (mes
organizatave, klientëve dhe shitësve),

•

ka potencial për të reduktuar koston e blerjes, e cila është faktor kryesore për
shumicën e organizatave,

•

është i dobishëm në reduktimin e kohës gjatë udhëheqjes, duke ulur kohën e
prodhimeve të produkteve finale, duke përmirësuar cilësinë e prodhimit, rritjen e
produktivitetit dhe duke rritur reagimin e konsumatorëve,

•

tenton të nxisë disiplinën organizative dhe përfshirjen menaxheriale,

•

tenton që të integroj fusha të ndryshme funksionale të organizatës, sidomos për t’u
lidhur hapësira e krijuar midis prodhimit dhe kontabilitetit [34].
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2.3.8. Menaxhimi total i cilësisë
Total Quality management (TQM) - Në fillim të viteve 1980, kur organizatat në Perëndim
filluan që të interesoheshin seriozisht për cilësinë dhe menaxhimin e cilësisë, kishte
shumë përpjekje për të ndërtuar lista dhe korniza për të ndihmuar këtë proces. Në
Perëndim, 'gurut' e famshëm amerikan të menaxhimit të cilësisë, si W. Edwards Deming,
Joseph M. Juran dhe Philip B. Crosby filluan të përpiqen të bëjnë kuptimin e labirintit të
çështjeve të përfshira, duke përfshirë performancën e jashtëzakonshme të industrisë
konkurruese të prodhimit japonez. Deming dhe Juran kishin kontribuar në ndërtimin e
suksesit të Japonisë në vitet 1950 dhe 1960 dhe ishte e përshtatshme që ata të vendosnin
idetë e tyre për mënyrën se si organizatat mund të arrinin sukses [35].
Deming kishte 14 pika për të ndihmuar menaxhmentin:
1. Krijimi i qëndrueshmërisë së qëllimit drejt përmirësimit të produktit dhe shërbimit,
2. Adoptimi i filozofisë së re. Nuk mund të jetojmë më me nivelet e pranuara të
zakonshme të vonesave, gabimeve, apo mjeshtërisë së dëmtuar.
3. Ndërprerja e varësisë nga inspektimi në masë. Kërkimi në evidencat statistikore se a
është arritur që të ndërtohet cilësia.
4. Të përfundojë praktika e dhënies së biznesit në bazë të etiketës së çmimit.
5. Gjetja e problemeve. Është puna e menaxhmentit që të punojë vazhdimisht në sistem.
6. Themelimi i metodave moderne të trajnimit në punë.
7. Themelimi i metodave moderne të mbikëqyrjes së punëtorëve të prodhimit.
Përgjegjësia e përgjegjësve duhet të ndryshohet nga numrat për në cilësi.
8. Heqja e frikës, në mënyrë që të gjithë të mund të punojnë në mënyrë efektive për
kompaninë.
9. Thyerja e barrierave ndërmjet departamenteve.
10. Eliminimi i qëllimeve numerike, posterave dhe sloganeve për fuqinë punëtore duke
kërkuar nivele të reja të produktivitetit pa ofruar metoda se si të arrihen ato.
11. Eliminimi i standardeve të punës që përshkruajnë kuotat numerike.
12. Heqja e barrierave që qëndrojnë në mes të punëtorëve që punojnë me orë të caktuara
dhe të drejtën e tij për krenarinë që ka në mjeshtërinë e tij.
13. Themelimi i një programi të fuqishëm të edukimit dhe rikualifikimit.
14. Krijimi i një strukture në menaxhimin e lartë që do të shtyjë çdo ditë procesin e pikëve
të lartpërmendura [35].
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Dhjetë hapat e Juran për përmirësimin e cilësisë ishin:
1. Ndërtimi i vetëdijes për nevojën dhe mundësitë për përmirësim.
2. Vendosja e qëllimeve për përmirësim.
3. Organizimi për arritjen e qëllimeve (krijimi i një këshilli të cilësisë, identifikimi i
problemeve, zgjedhja e projekteve, caktimi i ekipeve).
4. Pajisja me trajnime.
5. Kryerja e projekteve për të zgjidhur probleme.
6. Raporti i progresit.
7. Dhënia e njohjeve.
8. Komunikimi i rezultateve.
9. Mbajtja e rezultateve.
10. Ruajtja e momentit duke bërë një përmirësim vjetor të sistemeve dhe proceseve të
rregullta të kompanisë [35].
Crosby, kishte katër përkufizime:
•

Definicioni – përputhshmëria me kërkesat.

•

Sistemi – parandalimi.

•

Standardi i performancës – zero defekte.

•

Matja – çmimi i mospërputhjes [35].

Crosby kishte ofruar poashtu katërmbëdhjetë hapa për përmirësim:
1. Bëni të qartë se menaxhmenti është i përkushtuar ndaj cilësisë.
2. Formimi i ekipeve për përmirësimin e cilësisë me përfaqësuesit e secilit departament.
3. Përcaktimi se ku qëndrojnë problemet aktuale dhe potenciale të cilësisë.
4. Vlerësimi i kostos së cilësisë dhe shpjegimi i përdorimit të tij si një mjet menaxhimi.
5. Ngritja e vetëdijes së cilësisë dhe shqetësimit personal të të gjithë punonjësve.
6. Të ndërmerren veprime për të korrigjuar problemet e identifikuara përmes hapave të
mëparshëm.
7. Ngritja e një komiteti për programin zero defekte.
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8. Mbikëqyrësit e trajnimeve të kryejnë në mënyrë aktive pjesën e tyre në programin për
përmirësimin e cilësisë.
9. Mbajtja e një 'dite me zero defekte' për të lejuar të gjithë punonjësit të kuptojnë se ka
pasur një ndryshim.
10. Inkurajimi i individëve për të vendosur qëllime për përmirësim për veten e tyre dhe
grupet e tyre.
11. Inkurajimi i punonjësve që të komunikojnë me menaxhmentin pengesat me të cilat
përballen në arritjen e qëllimeve të tyre të përmirësimit.
12. Njohja dhe vlerësimi i atyre që marrin pjesë.
13. Krijimi i këshillave të cilësisë për të komunikuar në baza të rregullta.
14. Përsëritja e të gjitha pikave për të theksuar se programi i përmirësimit të cilësisë nuk
përfundon kurrë [35].
Organizata që beson se teknikat tradicionale të kontrollit të cilësisë dhe mënyra se si janë
përdorur gjithmonë do të zgjidhin problemet e tyre cilësore mund të jenë ide të gabuara.
Punësimi i më shumë inspektorëve, shtrëngimi i standardeve, zhvillimi i korrigjimit,
riparimi dhe riformimi i ekipeve nuk përmirësojnë cilësinë. Tradicionalisht, cilësia është
konsideruar si përgjegjësi e një departamenti të cilësisë (sigurimit ose kontrollit), dhe
ende nuk është njohur në disa organizata se shumë probleme të cilësisë kanë origjinën në
fushat komerciale, inxhinierike, shërbimit apo administratës [36].
Menaxhmentet e shumë kompanive mund të mendojnë se shkalla e tyre e operimit nuk
është mjaft e madhe, që burimet e tyre janë shumë të pakta ose se nevoja për veprim nuk
është e rëndësishme sa duhet për të justifikuar zbatimin e TQM. Para se të arrijnë një
përfundim të tillë, megjithatë, ata duhet të shqyrtojnë punën e tyre ekzistuese duke
parashtruar pyetjet e mëposhtme:
1. A është bërë ndonjë përpjekje për të vlerësuar kostot që rrjedhin nga gabimet, defektet,
mbetjet, ankesat e konsumatorëve, shitjet e humbura etj? Nëse po, a janë këto kosto
minimale apo të parëndësishme?
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2. A është standardi i menaxhimit adekuat dhe a po bëhen përpjekje për të siguruar që
cilësia të merret parasysh në fazën e projektimit?
3. A janë sistemet e menaxhimit të cilësisë të organizatës - dokumentacioni, proceset,
operacionet, etj. - në rregull?
4. A janë trajnuar njerëzit se si të parandalohen gabimet dhe problemet? A parashikojnë
dhe korrigjojnë shkaqet e mundshme të problemeve, ose a i gjejnë dhe i hedhin poshtë?
5. A janë përzgjedhur furnizuesit e nënkontraktorëve në bazë të cilësisë së njerëzve të tyre
dhe shërbimeve të tyre sikurse edhe çmimi?
6. A përmbajnë elementet e domosdoshme të cilësisë instruksionet e punës, a janë të
përditësuara dhe a janë punëdhënësit ata që bëjnë punën e tyre në përputhje me to?
7. Çfarë po bëhet për të motivuar dhe trajnuar të punësuarit që të bëjnë së pari punën e
duhur?
8. Sa gabime dhe defekte, dhe sa humbje kanë ndodhur vitin e kaluar? A është kjo pak a
më shumë se një vit më parë? [36].
Nëse përgjigje të kënaqshme mund t'i jepen shumicës së këtyre pyetjeve, një organizatë
mund të sigurohet se tashmë është në rrugë të mirë për të përdorur menaxhimin adekuat
të cilësisë. Sidoqoftë, mund të zbulojë se futja e TQM bën që organizata të rivlerësojë të
gjitha aktivitetet. Nëse përgjigjet e pyetjeve të mësipërme tregojnë fusha problematike,
do të ishte e dobishme të rishikoheshin qëndrimet e menaxhmentit të lartë ndaj cilësisë.
Koha dhe paratë e shpenzuara për aktivitetet e lidhura me cilësinë nuk janë kufizime të
përfitimit; ata japin kontribut të rëndësishëm në drejtim të efikasitetit më të madh dhe
përfitimeve të zgjeruara [36].
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2.3.9. Six sigma
Six Sigma është një nga zhvillimet më të rëndësishme dhe më të njohura në fushën e
cilësisë. Ajo ka ruajtur shuma të mëdha parash dhe ka përmirësuar përvojën e
konsumatorëve për një numër të madh organizatash anembanë botës, por është aplikuar
në një mënyrë jo konsistente dhe shpesh reduktuese në shumë kompani. Kjo ka çuar në
kritika në literaturë dhe në një numër implementimesh të braktisura [37].
Mund të ketë disa iniciativa që kanë marr hov me zë të lartë si Six Sigma; pak ku
pretendimet kanë qenë kaq ekstravagante; dhe disa që e ndajnë komunitetin cilësor në
mënyrë të plotë. Shtrohet pyetja, pse Six Sigma? Pyetjes i përgjigjemi me shpjegimet në
vazhdim:
Për të përmirësuar performancën dhe profitabilitetin financiar – Bob Galvin (ish
president i Motorola) ishte supozuar të jetë njeriu i cili filloi revolucionin e Six Sigma
duke krijuar “sfidën e Six Sigma” në vitin 1987 për një përmirësim dhjetëfish të
performancës në çdo periudhë 2 vjeçare. Gjatë 10 viteve pas fillimit të sfidës, Motorola
pretendon që ka ruajtur 414 bilion dollarë, ka rritur shitjen me një faktor prej 5 dhe ka
rritur profitin prej 20% për secilin vit [38].
Kostoja e cilësisë së dobët - Ndoshta përfitimi më i dukshëm i përmirësimit të cilësisë
është reduktimi i kostove që lidhen me mos-cilësinë. Nëse duhet të gjuajmë në mbeturina
një produkt, sepse kemi bërë një gabim në prodhimin e tij, është e qartë se ka një ndikim
të menjëhershëm financiar pasi humbin të gjitha shpenzimet e zhytura në produkt. Në
mënyrë të ngjashme, kryerja e një operacioni të pasaktë përsëri e thith koston (koha e
operatorit, fuqia, materialet shtesë etj.). Edhe pse kushdo që punon në një organizatë do
të jetë i njohur me shumë shembuj të të dyja këtyre çështjeve, sistemet e kontabilitetit të
biznesit nuk janë krijuar për të kapur këto kosto. Qasjet tradicionale të kontabilitetit janë
hartuar për të përcjellur hyrjen dhe rrjedhjen e parave në një organizatë (dhe, për më tepër,
në linjat e prodhimit ose departamente). Ka shumë pak theks se paratë në departament
shpenzohen në mënyrë efektive. Për shembull, raportimi i buxhetit do të njohë se
shpenzimet jashtë orarit kushtojnë 100,000 dollarë këtë muaj, por nuk do të bëjnë dallime
ndërmjet kohës që përdoret për t'iu përgjigjur kërkesës së shkurtër të klientit në kohën e
duhur dhe kohës së shpenzuar për të korrigjuar gabimet. Edhe kur nxjerr në pah një kosto
të cilësisë së dobët, ndoshta në një gjendje të lartë të buxhetit në shpenzimet për materiale,
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nuk do të japë asnjë tregues të qartë se ku ka ndodhur pikërisht shpenzimi i tepërt. Figura
7 tregon modelin e Fiegenbaum që ka të bëjë me Parandalimin-Vlerësimin-Dështimin
(Prevention-Appraisal-Failure P-A-F) të kostove të kualitetit të dobët [38].

Figura 7: Kostoja e llojeve dhe shembujve të cilësisë (përshtatur nga Feigenbaum, 1961)
[38]
Mungesa e qartësisë së kostos së cilësisë së dobët në organizata çoi në mungesë të
fokusimit në përmirësim për shumë vite. Vetëm me ardhjen e qasjes "Kostoja e cilësisë"
në vitet 1950, organizatat kishin një mjet financiar për të vlerësuar kostot që lidhen me
dështimet e cilësisë dhe kështu të përqëndrohen në fushat më të rëndësishme për
përmirësim. Six Sigma vlerëson drejtpërdrejt kostot e cilësisë së dobët në një projekt në
bazë të projektit, duke siguruar motivim të qartë për përmirësim dhe një tregues të
fitimeve të pritura. Logjika themelore është se një rritje relativisht e vogël e shpenzimeve
në aktivitetet e parandalimit do të sjellë një ulje më të madhe në kompensimin e kostove
të vlerësimit dhe dështimit (shih figurën 8) [38].
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Figura 8: Kostot e cilësisë gjatë përmirësimit [38]
Mbeturinat - Kostoja e modeleve të cilësisë sigurisht që është e dobishme në gjenerimin
e momentit në lëvizjen e përmirësimit të cilësisë, megjithatë ato janë, në të mirë, një
pamje të pjesshme të përfitimeve ekonomike. Fokusi në dështim neglizhon aspekte të
mbeturinave që lidhen me rrjedhjen dhe efikasitetin në krahasim me saktësinë. Për
shembull, një operator që duhet të presë për produkte nga një proces i mëparshëm nuk do
të regjistrohej në modelin P-A-F, por do të kishte një ndikim të qartë në kostot e
organizatës [38].

Figura 9: Llojet e mbeturinave dhe kostot [38]
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Për t’u përgjigjur konsumatorëve dhe për të u fokusuar në konsumator - Ne shpesh e
konsiderojmë veten "ekspert" në kërkesat e klientëve tanë. Në fund të fundit kemi qenë
në këtë biznes për një kohë të gjatë; ne kemi shumë më tepër përvojë sesa konsumatori
tipik, i cili mund të ketë blerë vetëm disa nga prodhimet tona. Ne jemi teknikisht shumë
më tepër në lidhje me produktin, dhe me ato të konkurrentëve tanë [38].
Për të përmirësuar performancën e produktit dhe shërbimit - Është e qartë se një reduktim
i defekteve do të jetë i dobishëm për klientët tanë në atë që do të zvogëlojë gjasat që dhe
defektet të largohen nga zbulimi dhe të ndikojnë në konsumatorin përfundimtar [38].
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2.3.10. DMAIC

Figura 10: Procesi i DMAIC [39]
Faza e definimit
Qëllimi: Faza e definimit ka një numër të caktuar të qëllimeve kryesore:
•

Lidhjet me ciklin strategjik: së pari lidhet me ciklin strategjik për të vlerësuar
projektin aktual kundrejt objektivave strategjik dhe për të siguruar atë që ka potencial
për të kontribuar në qëllimet strategjike.

•

Definicioni i projektit: sapo projekti të pastrohet si i përafruar me strategjinë e
korporatës duhet të identifikohen si qëllimi i projektit, objektivat, sponsorët, oraret,
rezultatet dhe anëtarët e ekipit.

•

Formimi i ekipit: ashtu si në të gjitha projektet e ndryshimit, një ekip i individëve të
ditur dhe të motivuar duhet të formohet dhe mbështetet në zhvillimin e një
mirëkuptimi të dakorduar të projektit.

•

Vlerësimi i përfitimeve të mundshme: Një kuptim fillestar i përfitimeve të projektit
(financiar ose e kundërta) duhet të zhvillohet dhe të dakordohet me sponsorët.

•

Mësimi rreth procesit: Në fazën e definimit ne duhet të kuptojmë se si punon procesi
dhe kush ndikon dhe lidhet me to; në veçanti klientët dhe furnizuesit e procesit (të
brendshëm ose të jashtëm) duhet të merren parasysh së bashku me atë që ata marrin
nga, ose sigurojnë në proces [39].

Faza e matjes
Qëllimi: faza e matjes ka disa qëllime kryesore:
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•

Krijimi i sistemeve metrike dhe të matjes: cilat janë elementet kritike të cilësisë? Si
duhet të maten? A është sistemi i matjes i aftë të diskriminojë në një nivel të duhur?

•

Dëgjimi i zërit të procesit: kuptimi në detaje i niveleve aktuale të performancës. A
është procesi i qëndrueshëm? Nëse po, cili është niveli i aftësive? [39].

Faza e analizës
Qëllimi: faza e analizës ka disa qëllime kryesore:
•

Analiza e rrjedhës së vlerave: cilat janë hapat e nevojshëm për të ofruar vlerë për
konsumatorin?

•

Analiza e burimeve të variacioneve: cilat janë burimet potenciale të ndryshimeve në
proces për të dyja shkaqet e veçanta dhe të zakonshme? Si mund të verifikohen si të
rëndësishme (ose e kundërta)?

•

Krijimi i drejtuesve kyç të procesit: cilat janë elementet kritike që kontribuojnë në
arritjen e CTQ-ve? [39].

Faza e përmirësimit
Qëllimi: faza e përmirësimit ka disa qëllime kryesore:
•

Përcaktimi i kushteve të reja të operimit procesit: si rezultat i fazës së analizës,
vendosen kushtet për të siguruar performancë të përmirësuar.

•

Zbatimi dhe verifikimi: sigurimi që procesi i ri të funksionojë siç pritet dhe të
identifikojë çështjet, problemet dhe mënyrat e dështimit [39].

Faza e kontrollit
Qëllimi: faza e kontrollit ka disa qëllime kryesore:
•

Standardizimi i procesit të ri: dokumentimi i procesit të ri, testimi me stafin për të
siguruar që ata janë të kënaqur me zgjidhjen. Trajnimi dhe hetimi i mundësive për të
standardizuar në të gjitha produktet, vendet etj.

•

Krijimi i një regjimi të ri të matjes dhe kontrollit: vendosja e regjimeve të matjes të
cilat janë në përputhje me procesin e ri dhe sjelljet e kërkuara. Vendosja e
mekanizmave të kontrollit për të siguruar që përmirësimet të mirëmbahen. Verifikimi
dhe ri-verifikimi i kursimeve dhe përfitimeve të ndryshimit.
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•

Mësimet e nxjerra nga dokumenti: asnjë projekt nuk mund të përfundojë pa mësuar
ekipin rreth procesit në të cilin është duke u punuar. Duhet kryer shqyrtimi pas
veprimit dhe mësimet e nxjerra nga dokumenti [39].
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2.3.11. ERP – Enterprise Resource Planning (planifikimi i burimeve të
ndërmarrjes)
Sistemet e informacionit janë themeli i të bërit biznes sot, duke nënkuptuar që shumica e
firmave të biznesit nuk do të jenë në gjendje të operojnë pa sistemet e tyre të
informacionit. Në veçanti, planifikimi i burimeve të ndërmarrjeve është një qasje shumë
gjithëpërfshirëse që mbështet të gjitha llojet e proceseve të biznesit. Ai mbulon jo vetëm
nevojat e industrisë prodhuese, por edhe nevojat e shumicës së industrive të tjera,
përfshirë sektorin financiar dhe kompanitë e tjera të shërbimit [52].
Rrënjët e planifikimit të burimeve të ndërmarrjes (ERP) dhe menaxhimit të zinxhirit të
furnizimit (SCM) kthehen në vitet 1960 kur kompjuterët u përdorën për herë të parë për
zgjidhjen e problemeve të biznesit. Për të promovuar shitjet e pajisjeve të tyre, prodhuesit
e mëdhenj të kompjuterëve do të zhvillonin edhe softuer [52].
Për kompanitë e prodhimit, shitësit e kompjuterëve ofruan softuer për planifikimin e
kërkesave materiale (MRP) - të ashtuquajtura sistemet MRP ose paketat MRP. Sistemet
MRP ishin mjaft të sofistikuara krahasuar me llojet e tjera të programeve të biznesit të
disponueshme në atë kohë. Shumica e këtij programi ekspozoi vetëm logjikë të thjeshtë
përpunimi, thjesht duke shndërruar të dhënat hyrëse në të dhëna dalëse. Në MRP, si
problemet e planifikimit ashtu edhe strukturat e të dhënave ishin shumë më komplekse.
Thelbi i MRP ishte planifikimi i kërkesave materiale që korrespondonin me një program
të caktuar për prodhim [52].
Hapat e ardhshëm në evolucion çojnë nga MRP në MRP II, duke përfshirë në mënyrë të
qartë planifikimin e kërkesave për kapacitete dhe caktimin e urdhrave të prodhimit në
qasjen e planifikimit. MRP II, sipas themeluesit të saj Oliver Wight, është një shkurtim i
planifikimit të burimeve prodhuese (jo më i planifikimit të kërkesave materiale), që tregon
se të gjitha burimet e nevojshme duhet të merren parasysh në planifikim, jo vetëm
materialet. MRP II është një "planifikimi gjithëpërfshirës dhe planifikimi i orientuar drejt
burimeve të niveleve të shitjeve, prodhimit dhe aksioneve, i cili fillon në nivelin ekzekutiv
[52].
Planifikimi i burimeve të ndërmarrjes (ERP) si hapi tjetër i evolucionit e mbylli këtë
hendek dhe gjithashtu mori parasysh që përveç industrisë ekzistojnë industri të tjera. Këto
industri gjithashtu kanë nevojë për sisteme të fuqishme informacioni për të qenë në
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gjendje të bëjnë biznesin e tyre në mënyrë efektive. Sistemet ERP janë sisteme ndërindustriale që mbështesin të gjitha proceset kryesore të biznesit brenda një game të gjerë
të llojeve të ndërmarrjeve. Ato përfshijnë funksionalitetin MRP II (për firmat prodhuese)
dhe funksionalitetin e përgjithshëm të biznesit siç janë kontabiliteti, kontrolli, planifikimi
financiar dhe burimet njerëzore për të gjitha llojet e bizneseve. Termi "planifikim i
burimeve të ndërmarrjes" u krijua në vitet 1990 nga shitësit e programeve të biznesit si
SAP, PeopleSoft, Baan, dhe të tjerët. Ishte padyshim një aluzion ose vazhdim i
"planifikimit të burimeve prodhuese", që tregon se të gjitha burimet e një ndërmarrje, jo
vetëm ato të nevojshme për prodhim, mbulohen nga përafrimi që ofron ERP [52].

Figure 25: Aplikimi në sistemet bazike të një kompanie prodhuese [52]
Planifikimi i burimeve të ndërmarrjes (ERP) është një term që u krijua në vazhdim të
kushteve të mëparshme planifikimin e kërkesave materiale (MRP) dhe planifikimin e
burimeve prodhuese (MRP II). Ndërsa prodhimi i planifikimit të burimeve u përqendrua
në burimet e nevojshme për prodhim, ideja që qëndron në planifikimin e burimeve të
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ndërmarrjes është të marrin në konsideratë të gjitha burimet e nevojshme për suksesin e
ndërmarrjes [53].
Dy qasje kanë nxitur zhvillimin e planifikimit të burimeve të ndërmarrjes; e para është që
kompanitë kryejnë pjesën më të madhe të punës së tyre brenda proceseve të biznesit, duke
përfshirë shumë funksione biznesi. Në një kompani prodhuese, disa nga funksionet e
biznesit janë të lidhura me prodhimin, ndërsa të tjerët merren me burime njerëzore,
marketing ose kontroll. Ndërmarrja do të jetë e suksesshme vetëm nëse të gjitha burimet
funksionojnë së bashku në mënyrë efektive. Në lidhje me sistemet e informacionit, kjo
do të thotë se mbështetja e IT për planifikimin e burimeve "prodhuese" duhej të zgjerohej
për të mbështetur planifikimin e burimeve "të ndërmarrjes". Faktori i dytë që çoi në
zhvillimin e ERP ishte nevoja për sisteme efektive të informacionit jo vetëm në prodhim,
por edhe në industri të tjera. Një pjesë e madhe e funksionalitetit që ndihmon ndërmarrjet
prodhuese është gjithashtu e dobishme për kompanitë e tjera. Kompanitë e shërbimeve,
për shembull, gjithashtu kërkojnë kontabilitet, kontroll, marketing, planifikim financiar,
etj., por nevojat e planifikimit dhe kontrollit të tyre ndryshojnë nga ato të kompanive
prodhuese [53].
Ekzistojnë lloje të ndryshme të sistemeve ERP, sikurse në figurën 16:

Figura 16: Lista e sistemeve ERP dhe prodhuesit e ERP sistemeve [53]
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2.4. Zinxhiri i furnizimit në sektorin publik
Pasi që strategjitë e reja të qeverisjes nëpër botë në një formë apo tjetrën shikojnë në
drejtim të privatizimit të sektorëve prodhuese, në rastin në fjalë, në sektorin publik, kemi
të bëjmë direkt me menaxhimin e prokurimit, ku përmes prokurimit sigurohen shërbimet
apo produktet e nevojshme për sektorin publik.
2.4.1. Prokurimi
Deklarata e parë e rëndësishme e qeverisë mbi strategjinë e prokurimit u parashtrua në
një raport për një kryeministër në vitin 1984, i quajtur Blerja e qeverisë: një Shqyrtim
shumë-departamentesh mbi procedurat e kontratave të qeverisë dhe prokurimit. Për të
siguruar zyrtarin e kontabilitetit, dhe nëpërmjet tij parlamentin dhe tatimpaguesin, me
vlerë për para nga shpenzimet për prokurim. Në maj të vitit 1995, qeveria publikoi
strategjinë e dytë të prokurimit në formën e një dokumenti të bardhë, Vendosja e
standardeve të reja: strategjia për prokurimin qeveritar. Kjo ka identifikuar një propozim
ambicioz për sektorin publik, duke përfshirë:
•

kërkimi për të zhvilluar staf profesional të prokurimit,

•

kërkimi për të prezantuar praktikat më të mira në drejtim të kursimeve të kostos për
tërë jetën,

•

krahasimi i standardeve më të larta,

•

marrëdhëniet bashkëpunuese me kontraktuesit dhe furnizuesit brenda kufizimeve

•

të konkurrencës,

•

nxitjen e përmirësimit të vazhdueshëm [40].

Ndërkohë është kërkuar që të përmirësohet situata nëpërmjet artikulimit të vlerës për
parimet e parave, përkatësisht:
•

posedimi i një strategjie të prokurimit,

•

planifikimi i hershëm dhe pajtimi me kërkesat,

•

menaxhimin e kontratave në mënyrë aktive,

•

kuptimi i zinxhirit të furnizimit,

•

kërkimi i përmirësimit në vazhdimësi,

•

monitorimi i performancës [41].
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Është e mundur që të përgjithësohet vlera që mund i shtohet departamentit të prokurimit
përmes:
•

kontratave më të mira,

•

përmirësimit të efikasitetit të blerjes,

•

kënaqësia e klientit (cilësia dhe shërbimi i përmirësuar),

•

marrëdhënie më të afërta dhe më bashkëpunuese me furnizuesit,

•

kostot e reduktuara, cilësia e përmirësuar dhe koha në treg (si rezultat i të qenit të
përfshirë në procesin e dizajnit të ri produktit të ri) [41].

Mirëpo, shtrohet pyetja se çfarë është prokurimi? Në vijim gjinden 3 formulime:
•

Prokurimi është funksioni i menaxhimit të biznesit që siguron identifikimin, ndihmën,
qasjen dhe menaxhimin e burimeve të jashtme që një organizatë ka nevojë ose mund
të ketë nevojë për të përmbushur objektivat e saj strategjike.

•

Prokurimi ekziston për të eksploruar mundësitë e tregut të furnizimit dhe për të
zbatuar strategjitë e burimeve që ofrojnë rezultatin më të mirë të mundshëm të
furnizimit për organizatën, palët e interesuara dhe klientët.

•

Prokurimi zbaton shkencën dhe artin e menaxhimit të burimeve të jashtme dhe të
furnizimit përmes një strukture njohurish të interpretuar nga praktikuesit dhe
profesionistët kompetentë [42].
2.4.1.1. Rolet strategjike të prokurimit

Ekzistojnë role të padiskutueshme operacionale dhe taktike të prokurimit, të tilla si
marrëveshja rreth çmimit; vendosja e porosive për blerje; pjesëmarrja në mbledhje;
ndjekja e porosive të vonuara; trajtimin e pyetjeve të palëve të interesuara dhe trajtimin e
pranimeve porosive [43].
Vigjilenca e duhur: Vigjilenca e duhur është një metodologji e strukturuar për të ndihmuar
në përcaktimin se një furnizues ka cilësitë e nevojshme për t'u bërë partner i organizatës
blerëse. Termi "kujdes i duhur" zakonisht lidhet me rishikimet financiare në situatat e
marrjes në dorëzim. Brenda një konteksti prokurimi përfshinë shqyrtimin e cilësive të
furnizuesit si vijon:
•

qëndrueshmërinë financiare, përfshirë kapitalin punues,

•

kompetencën dhe disponueshmërinë e burimeve kyçe,
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•

mbështetja dhe shtrirja e nënkontraktimit,

•

historia e mosmarrëveshjeve ligjore dhe veprimeve gjyqësore,

•

përvojën e marrëdhënieve të partneritetit,

•

ekzistenca e një plani biznesi të fuqishëm pesëvjeçar,

•

historia e deklarimit të sigurimit,

•

Qëndrueshmëria e sistemit të IT [43].

Menaxhimi i riskut të zinxhirit të furnizimit: Identifikimi i risqeve të zinxhirit të furnizimit
dhe zhvillimi i strategjive të pranueshme të zbutjes së risqeve është një shenjë dalluese e
një operacioni prokurimi strategjikisht të fokusuar. Të gjitha risqet e zinxhirit të furnizimit
bien në një nga tre kategoritë:
•

risqet që vetëm furnizuesi mund të i menaxhoj,

•

risqet që vetëm organizata blerëse mund të i menaxhoj,

•

risqet që duhet të menaxhohen bashkërisht nga furnizuesi dhe organizata blerëse [44].

Menaxhimi i marrëdhënieve: Qasja kundërshtare në jetën e biznesit është një koncept i
vjetëruar, një fakt që disa specialistë të prokurimit duhet ta kuptojnë. Aftësia e
menaxhimit të marrëdhënieve me furnizuesit strategjikë kërkon vëmendjen, për shembull:
•

duke kryer kontrolle të rregullta për vlerësimin e performancës së kontratës,

•

një angazhim të përbashkët për përmirësim të vazhdueshëm,

•

ndarjen e qëllimeve afatgjata të biznesit,

•

përfshirjen aktive të personave të veçantë në të dy organizatat,

•

negociatat e bazuara në qëllimet e vërteta të biznesit,

•

sigurimi i të dhënave të sakta dhe në kohë të menaxhimit të biznesit dhe kontratave
[45].

Përmirësimi i vazhdueshëm i performancës së furnizuesit: Të gjithë sektorët e ekonomisë
kanë sfida konkurruese, ndonjëherë nga organizatat e jashtme. Komuniteti i prokurimit
ka një rol strategjik për të motivuar furnizuesit për të përmirësuar vazhdimisht
performancën e tyre. Ecuria e kontratave afatgjata mund të nxitet për të shpërbluar
investimet dhe iniciativat e furnitorit. Kontrata mund të kërkojë përmirësim të
vazhdueshëm si një detyrim. Në disa situata, organizata blerëse mund të investojë së
bashku në teknologji të re, duke siguruar që furnizuesi të bjerë dakord për pronësinë e
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duhur të pronësisë intelektuale dhe ndoshta licencimin me pagesën e një honorari për
shitjet [45].
2.4.1.2. Prokurimi si blerje në mënyrë organizative
Blerësit në mënyrë organizative janë definuar si blerësit e mallrave dhe shërbimeve për
një qëllim të caktuar të prodhimit industrial apo agrikultural ose për përdorim në operimin
ose drejtimin e një impianti, biznesi, institucioni, profesioni apo shërbimi. Blerësit
organizativ janë, pra, ata që blejnë në emër të një organizate në vend të përdorimitkonsumimit individual ose familja. Siç shihet në figurën 11, blerësit organizativë mund
të konsiderohen se i përkasin një prej katër grupeve blerëse, secila prej tyre mund të
ndahet edhe në nëngrupe tjera [46].

Figura 11: Një tipologji e blerjes në mënyrë organizative [47]

Prokurimi si menaxhues i furnizimit: menaxhimi i furnizuesit mund të përkufizohet si: ky
aspekt i prokurimit ka të bëjë me racionalizimin e bazës së furnizuesit dhe përzgjedhjen,
koordinimin, vlerësimin e potencialit të furnizuesve dhe, aty ku është më e përshtatshme,
ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata bashkëpunuese. Menaxhimi i furnizuesit është një
veprimtari më strategjike dhe më ndër-funksionale sesa "blerja", e cila është
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njëanshmërisht dhe komercialisht e njëanshme. Marrëdhënia në mes të prokurimit, blerjes
dhe menaxhimit të furnizuesit është treguar në Figurën 12 [47].

Figura 12: marrëdhënia në mes të prokurimit, menaxhimit të furnizuesit dhe blerjes [47]
Blerja si menaxhim i resurseve të jashtme: Funksioni i ri strategjik ndoshta nuk do të
quhet blerje - kjo është shumë e kufizuar në vetëm një fjalë. Konotacionet e lidhjeve të
mundësive financiare dhe shpenzimi i nuk kanë rëndësi për ngritjen dhe menaxhimin e
marrëdhënieve strategjike të ndërlidhjes. Kjo detyrë ka të bëjë me sigurimin e burimeve
të jashtme korrekte për të plotësuar burimet e brendshme. Ndoshta 'menaxherët e
burimeve të jashtme' është një term që menaxherët e blerjeve të ardhshme do të miratojnë
[47].
2.4.1.3. Formulimi i strategjisë
Siç kemi parë, strategjitë mund të formulohen nga një proces i planifikimit racional ose
mund të shfaqen në mënyrë inkrementale. Këto dy përqasje paraqiten ndonjëherë si
konfliktuale, bazuar në konceptin që planifikimi strategjik është jomiqësor ndaj të
menduarit në mënyrë kreative. Në vend të kësaj, megjithatë, të dy qasjet duhet të
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konsiderohen si plotësuese. Lawrence vëren: Pikën thelbësore. Është se të menduarit
strategjik dhe planifikimi strategjik janë të domosdoshëm dhe nuk është adekuate pa
tjetrën, në një regjim efektiv të bërjes së strategjisë. Sfida e vërtetë është se si të
transformohet procesi i planifikimit të sotëm në një mënyrë gjithëpërfshirëse, në vend që
të dëmtojë të menduarit strategjik [48].
Formulimi i strategjisë në nivel korporativ, biznesor dhe funksional lidhet me:
•

formulimin e një deklarate rreth vizionit,

•

përgatitjen e një deklarate rreth misionit,

•

degëzimin e objektivave,

•

aplikimi i analizës SWOT [48].

Deklarata e vizionit: vizioni, nga një aspekt strategjik, është definuar si: një përfaqësim
mendor i strategjisë së krijuar ose të paktën të shprehur në kokën e liderit. Ky vizion
shërben si një frymëzim dhe një ndjenjë se çfarë duhet bërë. Një vizion i tillë shpesh është
pika fillestare për formulimin e strategjisë. Sidoqoftë, vizioni duhet t'u komunikohet të
tjerëve në një deklaratë të misionit. Një deklaratë e vizionit artikulon një projeksion
realist, të besueshëm dhe pozitiv të gjendjes së ardhshme të një organizate ose
funksioneve ose operacioneve brenda atij operacioni. Dr. Charles Handy, një mësues i
mirënjohur i menaxhimit, lidhet me sjelljen efektive të udhëheqësit me një aftësi për të
zhvilluar një vizion. Ai paraqiti pesë kushte, të cilat sipas mendimit të tij duhet të
përmbushen nëse lidershipi vizionar duhet të jetë efektiv. Këto janë:
•

vizioni duhet të jetë i ndryshëm. Duhet të jetë një histori e re, pothuajse një ëndërr,

•

vizioni duhet të ketë kuptim, të jetë sfidues por i aftë për t'u arritur,

•

duhet të jetë e kuptueshme dhe të qëndrojë në mendjet e njerëzve,

•

udhëheqësi duhet të ilustrojë vizionin me sjelljen e tij ose të saj dhe me angazhimin e
shfaqjes së vizionit,

•

për të qenë i suksesshëm, vizioni duhet të jetë i përbashkët [48].

Objektivat: janë deklarata të qarta të rezultateve që organizata dëshiron ta arrijë.
Objektivat e korporatave dhe të biznesit janë afatmesme deri afatgjatë, strategjike dhe të
përgjithshme, dhe zakonisht mbulojnë rritjen, përfitimin, teknologjinë, produktet dhe
tregjet. Objektivat funksionale ose operacionale janë afatshkurtra, taktike dhe specifike.
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Kështu, elementët e strategjisë në një nivel më të lartë të menaxhimit bëhen objektiva në
një nivel më të ulët [48].
Përcaktimi klasik i detyrës së përgjithshme të prokurimit është: për të marrë materiale të
cilësisë së duhur, në sasinë e duhur, nga burimi i duhur, që jepen në vendin e duhur, në
kohën e duhur, me çmimin e duhur [49].
Ky përkufizim është disi thjesht për arsyet e mëposhtme:
•

termi "e drejtë" është situatë - secila kompani do të definojë 'të drejtën' ndryshe,

•

ajo që është 'e drejtë' do të ndryshojë si konteksti i përgjithshëm i prokurimit dhe
ndryshimi i mjedisit,

•

të drejtat e mësipërme duhet të jenë në përputhje me qëllimet dhe objektivat e
korporatës nga të cilat rrjedhin qëllimet funksionale / operative dhe objektivat,

•

në praktikë, disa të drejta janë të papajtueshme - për shembull, mund të jetë e mundur
të merret cilësia e duhur, por jo çmimi i duhur pasi "furnizuesit më të mirë shpesh
janë më të ngarkuarit, por edhe më të shtrenjtë" [49].

Objektivat e prokurimit rrjedhin nga objektivat e korporatës. Thjesht, objektivat
afatshkurtër janë ato të vendosura për një periudhë të shkurtër - një vit, - kështu që arritjet
aktuale mund të maten kundrejt objektivave fillestarë, duke dalluar midis faktorëve që
kanë të bëjnë me arritjen apo mosrealizimin për të cilën mund të mbahet aktiviteti i
prokurimit dhe stafi i tij përgjegjshëm [49].
Analiza SWOT: Skanimi mjedisor dhe shqyrtimi i brendshëm ofrojnë inteligjencën për
një analizë SWOT (forca, dobësia, mundësitë dhe kërcënimet). Figura 13 tregon se një
formë e analizës ose matricës SWOT është një hap thelbësor paraprak në formulimin e
strategjive të dizajnuara për të kthyer frymëzimet e shprehura në deklaratat e realiteteve
të vizionit dhe misionit dhe për të siguruar arritjen e objektivave [50].
SWOT mund të ketë ndërlidhje të ndryshme si:
•

Strategjitë S → O janë ato që kërkojnë të shfrytëzojnë pikat e forta organizative për
të shfrytëzuar mundësitë e jashtme,

•

Strategjitë W → O janë ato që kërkojnë të korrigjojnë dobësitë organizative në mënyrë
që mundësitë e jashtme të shfrytëzohen,
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•

Strategjitë S → T janë ato që përdorin forca organizative për të reduktuar
cenueshmërinë ndaj kërcënimeve të jashtme,

•

Strategjitë W → T krijojnë plane mbrojtëse për të parandaluar që dobësitë
organizative të jenë shumë të ndjeshme ndaj kërcënimeve të jashtme [50].

Figura 13: matrica e SWOT [51]
Analiza SWOT mund të ndërmerret në të tre nivelet organizative: të korporatave, të
biznesit dhe funksional. Një shembull i një analize SWOT që çon në disa strategji të
mundshme W → T është vendi ku organizata është nën një kërcënim pasi prodhimi i një
produkti të madh kërkon blerjen e një materiali të papërpunuar shumë të ndjeshëm për të
cilin ekziston një kërkesë e madhe dhe disa furnizues. Në një rast të tillë, mund të përdoret
matrica SWOT / TOWS, siç tregohet në Figurën 14 [51].

Figura 14: analiza SWOT e aplikuar në një situatë furnizimi [51]
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Analiza SWOT është kritikuar me arsyetimin se, në praktikë, ushtrime të tilla shpesh janë
dobët të strukturuara, të kryera me nxitim dhe rezultojnë në lista të paqarta dhe të
paqëndrueshme të faktorëve subjektivë që pasqyrojnë interesat dhe paragjykimet e
propozuesve. Kritika të tilla mund të kundërshtohen nga:
•

duke e bërë analizën një proces grupor në të cilin inkurajohet rrjedha e lirë e ideve,

•

përdorimi i të kualifikuarve kërkon që liderët e deklaratave për përfshirje në analizë
të japin arsye, prandaj, në vend që të thonë vetëm 'shumë mbështetje në një furnizues',
propozuesi do të kërkohej të shtonte 'sepse furnizuesi e merr biznesin tonë të mirëqenë
dhe ndoshta po paguajmë më shumë se sa është e nevojshme' [51].
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2.5. Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit në sektorin e sigurisë
Ligji i prokurimit publik rregullon blerjen e mallrave, shërbimeve dhe punëve nga organet
publike në sektorin privat. Objektivat e kësaj rregulloreje përfshijnë arritjen e vlerës për
para, transparencën, konkurrencën, mos diskriminimin dhe trajtimin e barabartë të
ofertuesve. Disa korniza ligjore synojnë gjithashtu promovimin e objektivave sociale dhe
mjedisore ose luftimin e korrupsionit. Ligji i prokurimit, ndër të tjera, kërkon publikimin
e mundësive të kontratës, parashikon procedura dhe kritere të caktuara të dhënies së
vendimeve dhe siguron një sistem rishikimi dhe mjete juridike për ofertuesit e dëmtuar.
Qëllimi kryesor i rregullimit të prokurimit publik të BE-së është hapja e tregjeve të
prokurimeve publike të Shteteve Anëtare, të sigurojë mos diskriminim për shkak të
kombësisë dhe në këtë mënyrë të lehtësojë Tregun e Brendshëm të BE-së në prokurimet
publike. Ligjvënësi i BE-së ka miratuar një seri Direktivash të Prokurimit, të cilat duhej
të shndërroheshin në ligjet kombëtare të 28 Shteteve Anëtare të BE-së [54].
Ndërsa prokurimi i mallrave, punëve dhe shërbimeve të ndjeshme ishte i mbuluar nga
legjislacioni që nga direktivat e para të prokurimit të viteve 1970, blerja e armatimit kishte
mbetur e parregulluar nga një instrument specifik në nivelin e BE-së deri vonë. Shumë
arsye ligjore, politike, ekonomike dhe historike janë përmendur për këtë "boshllëk" në
rregullimin specifik: sigurinë kombëtare, sovranitetin në fushën kryesore të mbrojtjes dhe
konsideratat industriale. Kështu, ndërsa mallrat dhe shërbimet i nënshtrohen Tregut të
Brendshëm dhe ishin mbuluar nga Direktiva e Prokurimit të Sektorit Publik 2004/18 / EC
dhe paraardhësit e tij, në praktikë përdorimi i gjerë i një numri të heqjeve, veçanërisht nga
ajo që është tani, neni 346 TFEU, kishte marrë shumicën e armatimeve dhe shërbimeve
të lidhura jashtë rregullave të tregtisë, konkurrencës dhe prokurimit të BE-së [54].
Kjo rezultoi në 28 tregje të veçanta të mbrojtjes të karakterizuara nga proteksionizëm, jo
efikasitet dhe nganjëherë korrupsion, duke rezultuar në uljen e niveleve të inovacionit dhe
konkurrencës, çmime të larta dhe mungesë transparence. Në përgjithësi, mund të vërehet
një kuptim i gjerë ose mbrojtje i kornizës ekzistuese ligjore të prokurimit mbrojtës. Për
shembull, disa nga kontratat përkatëse u botuan në Gazetën Zyrtare (Official Journal OJ) të BE-së. Kjo nuk do të thotë që kontratat e mbrojtjes nuk i nënshtroheshin rregullave
të prokurimit. Kontratat shpesh botoheshin, por në media kombëtare ose në media të tjera,
jo në OJ. Kontratat u dhanë në bazë të procedurave të përcaktuara, por jo në bazë të
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direktivave të prokurimit të BE-së. Më e rëndësishmja, këto procedura rrallë kanë
rezultuar në dhënien e një kontrate një ofertuesi nga një shtet tjetër anëtar i BE-së [54].
Kjo situatë përfaqësonte një përjashtim të gjerë nga regjimi i prokurimit publik të Tregut
të Brendshëm në praktikë sepse rëndësia e tregut të mbrojtjes për ekonominë evropiane
është e konsiderueshme. Sipas shifrave të vitit 2012 të Agjencisë Evropiane të Mbrojtjes,
Shtetet Anëtare të BE shpenzuan 194 miliardë € për mbrojtje në vitin 2010. Buxheti i tyre
i përgjithshëm i prokurimit për armatime, mallra civile, shërbime dhe vepra, përfshirë
operacionet dhe mirëmbajtjen, vlerësohej në 86 miliardë € dhe Industritë evropiane të
mbrojtjes kanë një qarkullim vjetor prej 55 miliardë eurosh që punësojnë 400,000 njerëz
[54].
Ekonomistët kanë argumentuar që integrimi evropian në prokurimin e mbrojtjes do të
rezultojë në përfitime të konsiderueshme ekonomike, më e rëndësishmja për
tatimpaguesit përmes çmimeve të ulëta të pajisjeve, për punësim përmes rritjes së
konkurrencës së industrive evropiane dhe për inovacionin e teknologjisë pasi që aftësitë
e BE-së do të ruheshin. Sfondi për këto përfitime ekonomike është se një treg i integruar
evropian i mbrojtjes do të lejojë ekonomitë e shkallës dhe të mësimit, konkurrencë më të
madhe dhe transparencës. Analistët juridikë në përgjithësi pranojnë përfitimet e integrimit
evropian në prokurimin publik, megjithëse disa me rezerva të caktuara. Shkrimtarët
juridikë për prokurimin e mbrojtjes gjithashtu presin kursime të kostos dhe një
konkurrencë të rritur të industrive të Evropës dhe Mbrojtjes. Për më tepër, disa ekspertë
ushtarakë presin përfitime strategjike përmes rritjes së ndërveprimit të pajisjeve mbrojtëse
në kontekstin e UN-it, NATO-s dhe Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes së
BE-së. Më në fund, ekspertët kundër korrupsionit presin përfitime nga transparenca dhe
kërkesat e rishikimit të legjislacionit përkatës [54].
2.5.1. Siguria përmes fleksibilitetit
Procedura e hapur lejon një maksimum të konkurrencës dhe transparencës. Bazuar në një
përshkrim të detajuar (teknik) ose specifikimet e materialit, shërbimit ose punës që do të
prokurohet, të gjithë operatorët ekonomikë, subjekt i kualifikimit, mund të bëjnë ofertë
për kontratën. Sipas Direktivës së Sektorit Publik, për shembull, një njoftim për kontratë
është botuar në Fletoren Zyrtare të BE (OJ) dhe operatorët e interesuar kanë 52 ditë për
të paraqitur ofertën e tyre, ose 30 ditë kur një informacion paraprak njoftimi për njoftimin
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e kontratës së ardhshme është botuar para njoftimit të kontratës. Kualifikimi i të gjithë
ofertuesve dhe i vetë tenderëve të paraqitur do të vlerësohen nga autoriteti kontraktues.
Komunikimi midis ofertuesve dhe autoritetit kontraktues lejohet vetëm me qëllim të
sqarimit ose plotësimit të përmbajtjes së ofertave ose kërkesës së autoritetit kontraktues
dhe kur respektohen parimet e mos diskriminimit dhe trajtimit të barabartë të të gjithë
ofertuesve. Bisedimet e tjera midis autoritetit kontraktues dhe ofertuesve janë të ndaluara
dhe kontrata jepet në bazë të ofertave të shkruara ose elektronike që përmbajnë çmimin
dhe kushtet e tjera për furnizimin e të mirës, shërbimit ose punës. Ky kufizim i
konsiderueshëm i komunikimit ndërmjet autoritetit dhe ofertuesit është i mundur sepse
oferta bazohet në përgjigjen ndaj specifikimeve të hollësishme të autoritetit kontraktues
[55].
2.5.2. Procedura e kufizuar
Direktiva e Mbrojtjes parashikon procedurën e kufizuar, e cila ndan shumë veçori me
procedurën e hapur të diskutuar më lart. Sipas Direktivës së Sektorit Publik dhe
Direktivës së Mbrojtjes, si në procedurën e hapur, specifikimet e hollësishme duhet të
përfundohen dhe një njoftim i kontratës publikohet në OJ. Operatorët ekonomikë të
interesuar për kontratën kanë normalisht 37 ditë nga dita kur publikohet njoftimi i
kontratës për të dërguar një "kërkesë për pjesëmarrje". Kjo kërkesë për të marrë pjesë nuk
është një tender i plotë, por thjesht një dokument i cili shpreh dëshirën për të marrë pjesë
dhe përmban informacione për operatorin ekonomik. Kjo do të pasohet nga një proces i
përzgjedhjes ose përzgjedhjes së shkurtër, bazuar në kritere objektive dhe të rregulluara
dhe vetëm operatorët me listë të shkurtër, minimumi pesë në Direktivën e Sektorit Publik
dhe tre në Direktivën e Mbrojtjes, do të ftohen të tenderojnë. Operatorët ekonomikë që
nuk kërkuan të marrin pjesë nuk mund të ftohen të bëjnë oferta dhe as ata që nuk kanë
kualifikimin e kërkuar. Procedurat e hapura dhe ato të kufizuara përfshijnë zgjedhjen dhe
kontrollimin e kualifikimit. Sidoqoftë, në të parën është thjesht një ushtrim “kaloj ose
dështoj” ndërsa në të dytën ai shkon në një fazë të veçantë. Pas zgjedhjes, operatorët e
zgjedhur kanë 40 ditë nga data në të cilën u dërgua ftesa për tender për të dërguar tenderët
e tyre. Ofertat jo-në përputhje dhe ofertuesit e pakualifikuar duhet të refuzohen. Kontrata
do t'i jepet një prej ofertuesve të kualifikuar, i cili ka paraqitur një ofertë në përputhje me
kriteret e përcaktuara të dhënies së çmimit. Ngjashëm me procedurën e hapur, procedura
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e kufizuar kërkon specifikime teknike përfundimtare kur reklamohet kontrata dhe
negociatat midis entitetit kontraktues dhe Ofertuesit janë të ndaluar [56].
2.5.3. Siguria e furnizimit
Sa i përket sigurisë së furnizimit, neni 23 Direktiva e Mbrojtjes lejon kërkesat në lidhje
me transferimin, eksportin dhe transitin e produkteve; kërkesat në lidhje me sigurinë e
furnizimit në situata krize, kur ka nevoja shtesë, për pjesë rezervë; dhe detyrimet e
informacionit në lidhje me ndryshimet e mundshme të vendit të prodhimit ose në zinxhirin
e furnizimit. Sipas nenit 23 nën paragrafi 1 Direktiva e Mbrojtjes autoritetet kontraktuese
dhe subjektet specifikojnë kërkesat e tyre për sigurinë e furnizimit në dokumentacionin e
kontratës, një kërkesë që përsëritet se në nenin 20 të Direktivës së Mbrojtjes. Neni 23 nën
paragrafi 2 Direktiva e Mbrojtjes atëherë "përmban një listë jo të plotë të të dhënave" në
formën e dokumentacionit, certifikimit, informacionit ose angazhimeve të tjera specifike.
Duhet të theksohet se subjektet kontraktuese duhet të refuzojnë ofertat të cilat nuk janë
në përputhje me të gjitha kërkesat, përfshirë ato për sigurinë e furnizimit. Sidoqoftë,
ofertuesit mund t'i jepet mundësia të sqarojë dhe shpjegojë më tej tenderin për të
shmangur një refuzim të tillë në përputhje me parimet e zhvilluara në kontekstin e Sektorit
Publik të vjetër dhe Direktivave të Shërbimeve [57].
Siguria e furnizimit poashtu përfshin:
•

eksporti, transferimi dhe transiti i materialeve që lidhen me kontratën,

•

kufizimet për zbulimin, transferimin ose përdorimin,

•

organizimi i zinxhirit të furnizimit,

•

nevojat shtesë që vijnë si rezultat i një krize,

•

mirëmbajtja, modernizimi dhe adaptimi,

•

ndryshimet industriale,

•

ndërprerja e prodhimit,

•

konkluzionet mbi kushtet e kontratës në lidhje me sigurinë e furnizimit, etj [57].

71

2.6. Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit në polici
Fakte kyçe për prokurimin në polici në Angli:
•

43 forca policore në Angli dhe Wales,

•

25 forca me funksione të përbashkëta të prokurimit që punojnë në nëntë
bashkëpunime të veçanta të forcave,

•

1.7 bilion funte të shpenzuara nga të gjitha forcat policore në Angli dhe Wales në
mallra dhe shërbime, në vitet 2010-2011,

•

2.7 bilion funte: ulje në kushte reale në fondet e qeverisë qendrore për shërbimin
policor, 2010-11 deri 2014-15,

•

474 milion funte: kursime të planifikuara nga forcat nga prokurimi më i mirë i të gjitha
mallrave dhe shërbimeve deri në 2014-15,

•

62 milion funte: kursime për mallra dhe shërbime në vitet 2011-12 të kërkuara nga 27
forca policie dhe dy organizata, Agjencia Kombëtare e Përmirësimit të Policisë dhe
Programi Bashkëpunues i Prokurimit Policor,

•

21 milion funte: shpenzimet e forcave policore nëpër qendrën e prokurimit policor
kombëtar, që në shkurt 2013,

•

280 pjesëtar: stafi ekuivalent i prokurimit me kohë të plotë në 42 forcat e policisë që
kanë dhanë të dhëna të krahasueshme, në janar 2013,

•

68%: përqindja e stafit të prokurimit në forcat policore që kanë kualifikime
profesionale të prokurimit, në janar 2013 [58].

Financimi i policisë dhe sfida e rishikimit të shpenzimeve: është llogaritur se ndërmjet
viteve 1995-96 (viti më i hershëm me të dhëna të krahasueshme në dispozicion) dhe 201011, financimi për të gjithë shërbimin policor u rrit në terma reale nga 8,7 miliardë në 12,9
miliardë £ në çmimet 2010-11, një rritje prej 49 për qind Pjesa më e madhe e këtij
financimi ka ardhur nga qeveria qendrore, me pjesën e mbetur të ngritur përmes parimit,
një element specifik të taksës së këshillit. Përqindja e financimit të përgjithshëm publik
që vjen nga parimi u rrit nga 13 për qind në 1995-96 në 25 për qind në 2010‑11. Forcat e
policisë gjithashtu marrin disa fonde të tjera, të tilla si përmes urdhrave për policimin e
ngjarjeve tregtare [59].
Megjithëse forcat policore shpenzojnë pjesën më të madhe të fondeve të tyre - 80 për qind
- për kostot e stafit, kolektivisht në 2010-11 ata shpenzuan 1.7 miliard £ (rreth 13 për qind
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e shpenzimeve totale) për blerjen e mallrave dhe shërbimeve, sipas të dhënave të Zyrës
së Brendshme (Departamenti). Kjo përjashton 633 milion funte të shpenzimeve për mallra
dhe shërbime të ICT-së, që është jashtë qëllimit të këtij raporti. Shumica e shpenzimeve
jo-ICT-së kanë të bëjnë me pronën (për shembull, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e
objekteve) ose shërbimet mbështetëse siç janë financat, burimet njerëzore dhe shërbimet
juridike. Janë krijuar shuma të konsiderueshme që lidhen drejtpërdrejt me punën
thelbësore të policisë, siç janë automjetet, mjekësia ligjore dhe veshmbathja, përfshirë
uniformat dhe veshjet mbrojtëse [59].
Forcat policore, synojnë, mesatarisht, të zvogëlojnë shpenzimet e tyre për mallra dhe
shërbime me një proporcion më të madh se ulja e përgjithshme prej 20 për qind e fondeve
për shërbimin policor. Inspektorati i Constabulary i Madhërisë së saj (Inspektorati)
vlerëson forcat e policisë dhe veprimtarinë policore. Inspektorati raportoi në korrik të
2012 që forcat planifikojnë të bëjnë 24 për qind të kursimit të përgjithshëm të kërkuar
(474 milion prej 2 bilion) nga ulja e shpenzimeve për mallra dhe shërbime. Kjo do të
nënkuptojë që uljet proporcionale në koston e personelit nuk do të duhet të jenë aq të
mëdha [59].
Niveli i sfidës dhe aftësia e forcave policore për ta përmbushur atë, ka të ngjarë të
ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme me forcë për dy arsye kryesore:
•

Përqindja e zvogëlimeve të planifikuara të fondeve për secilën forcë policore
ndryshon në mënyrë të konsiderueshme. Kjo përcaktohet kryesisht nga proporcioni i
financimit që forcat individuale marrin nga qeveria qendrore (figura 17). Forcat e
financuara tërësisht ose kryesisht nga qeveria qendrore do të duhet të bëjnë kursime
më të mëdha.

•

Aftësia e forcave për të përmbushur sfidat e shpenzimeve do të varet nga rrethanat e
tyre. Inspektorati raportoi që kursimet e planifikuara për mallra dhe shërbime brenda
forcave ndryshonin midis 8 dhe 50 për qind. Disa forca përballen me sfida të veçanta,
për shembull sepse ata ishin të përkushtuar për kontrata afatgjata, me vlerë të lartë
[59].
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Figura 27: Përqindja e financimit të forcës policore nga pushteti qendror dhe
lokal, 2012-13 [59]

2.6.1. Prokurimi në praktikë në polici
Forcave policore u duhen strategji të dakorduara, të dokumentuara për aktivitetin e
prokurimit, në mënyrë që ekipet të jenë të qarta se cilat qasje mund të përdorin. Forcat
duhet të marrin në konsideratë rrethanat e tyre dhe natyrën e asaj që ata po blejnë kur
vendosin strategjinë e tyre të prokurimit, duke përdorur të dhënat e blerjes dhe
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inteligjencën më të gjerë të tregut. Strategjia mund të konsiderojë nëse duhet të bëjë disa
ose të gjitha nga këto:
•

sigurimi i një shërbimi duke përdorur burime të brendshme,

•

sigurimi i shërbimeve të jashtme, të cilat mund të përfshijnë sigurimin e mallrave, për
një ofrues të jashtëm,

•

bashkëpunimi me një forcë ose organizatë tjetër,

•

Blerja e mallrave dhe shërbimeve duke përdorur kornizat kombëtare ekzistuese [60].

2.6.2. Mbështetja dhe mbikëqyrja nga Departamenti
Me zgjedhjen e policëve dhe komisionerëve të krimit ("komisionerët") shkalla e drejtimit
lokal dhe përgjegjshmërisë për mënyrën sesi forcat i përmbushin përparësitë e tyre është
rritur. Sidoqoftë, Zyra e Brendshme (Departamenti) mund të ndikojë në aktivitetin e
prokurimit të forcave vendore të policisë duke ndryshuar nivelin e fondit qendror ose
duke ligjëruar për të detyruar forcat e policisë të blejnë disa mallra dhe shërbime kolektive
[61].
Departamenti ka rritur theksin në drejtimin lokal dhe përgjegjshmërinë, dhe është duke u
përpjekur të zvogëlojë numrin e ndërhyrjeve të tij. Sidoqoftë, strategjia e saj identifikon
një rol të qartë në ofrimin e mbështetjes. Me 43 forca të pavarura policore është e vështirë,
për shembull, për forcat të identifikojnë praktikat më të mira ose të përcaktojnë aktivitetin
e tyre të prokurimit me forcat e tjera. Departamenti synon të identifikojë dhe përhap
praktikën më të mirë, të shkëmbejë njohuri për kategoritë specifike të mallrave (siç janë
automjetet) dhe të prodhojë të dhëna kombëtare që forcat mund të përdorin [61].
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2.7. Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit në forcat e mbrojtjes (ushtri)
Prodhimi i përparuar industrial është gjithmonë i rrethuar nga një “cloud” e teknologjisë
së re, e disponueshme për secilin dhe të gjithë në përpjesëtim me aftësinë e sipërmarrësve
lokal për të marr dhe komercializuar përmbajtjen e saj - kompetencën e marrësit. Ne
flasim për derdhjet teknologjike ose përhapjet pozitive të tyre, një koncept i shpikur dhe
përdorur fillimisht nga ekonomistët britanikë të shekullit XIX si Henry Sidgwick, Arthur
Pigou dhe Alfred Marshall (1890). Marshall prezantoi konceptin teorik për të kapërcyer
mangësitë e modelit statistikor të atëhershëm mbizotërues ekonomik [62].
2.7.1. Ndërlikimet e prokurimit evropian të armëve
Zhvillimi dhe prodhimi i armëve nga SBD (Saab Bofors Dynamics) janë bërë një
gjenerues i suksesshëm i eksporteve. SBD shpesh është angazhuar në partneritete me
firma të tjera evropiane dhe në projekte të përbashkëta evropiane. Vështirësitë e
bashkëpunimit evropian dhe prokurimit publik kanë anët e ndryshme. Përfaqësuesit
politikë të vendeve të ndryshme sigurohen, deri në fund të fundit, se ato i marrin paratë e
tyre në formën e porosive të blerjes, në të njëjtën shumë që kanë paguar. Shpesh nuk është
e rëndësishme se çfarë lloji i cilësisë së produktit arrihet ose çfarë urdhra marrin
furnizuesit më kompetent. Kjo është një qasje ligjore e kontabilitetit që nuk është e lindur
as për praktikën e FMV, dhe për mentalitetin e biznesit suedez, as për efikasitetin
ekonomik. Sa më pak i përparuar industrialisht që është vendi, aq më shumë përfaqësuesit
e tij duket se insistojnë në përputhjen e kontributeve të financimit me urdhra me madhësi
identike. Prandaj negociatorët e vendit zbatojnë ndarjet e rendit për furnizuesit e tyre më
pak kompetentë që ata nga ana e tyre nuk arrijnë të respektojnë dhe mbi të gjitha jo për
çmimet e premtuara. Në projektin e përbashkët evropian Meteor, Suedia vendosi 10% të
investimit për zhvillim dhe 16% në IRIS-T. Në kthim, Suedia mori saktësisht të njëjtat
para në kontrata. SBD megjithatë arriti të sigurojë pjesët më të përparuara dhe të vështira
të projektit të zhvillimit në konkurrencë me furnizuesit evropianë. Ai mund ta bënte këtë
në bazë të avantazhit të tij të kompetencës ndaj konkurrencës tjetër. Kjo jo vetëm që do
të thoshte se SBD-ja furnizonte më shumë "vlerë të produkteve ushtarake" në Evropë sesa
pagoi, në krahasim me furnitorët e tjerë. SBD gjithashtu siguroi një kthim shoqëror në
Suedi mbi mesataren, megjithëse pa marrë ndonjë përfitim privat shtesë për këtë. Kjo
është diçka që agjencitë e prokurimit politik nga të dy palët nuk e kishin kuptuar. Pra, ky
rezultat i prokurimit ishte një marrëveshje e mirë politike për Suedinë, edhe pse nuk kishte
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kthim shtesë privat në SBD për kontributin e tij të lartë të kompetencës. Në përgjithësi,
Evropa fitoi sepse fitoi një produkt më të mirë ushtarak sesa do të ishte rasti nëse një
furnizues më pak kompetent do të kishte marrë kontratën me të njëjtin çmim dhe
megjithëse Evropa do të kishte marrë edhe më shumë vlerë totale nëse porositë do të ishin
ndarë te shpërndarja kombëtare e kompetencës së furnizuesit, jo sipas shpërndarjes
kombëtare të pagesave. Kur urdhrat ndahen sipas kompetencës së furnizuesit, intensiteti
i përhapjes maksimizohet [63].
2.7.2. Përzgjedhja në prokurim
Sistemet e armëve, më shumë se produktet e tjera industriale (sistemet), duhet të
përshtaten me kërkesat e veçanta të përdoruesit. Kjo është veçanërisht e tillë për një komb
të organizuar për të mbrojtur veten nga veprimet agresive të armikut, në vend se të jetë
vetë një agresor. Kjo do të thotë kosto e madhe prodhimi për shkak të një kombinimi të
investimeve të mëdha të zhvillimit dhe rrjedhave të shkurtra të prodhimit, përveç nëse
mungesa e vëllimit nuk mund të kundërshtohet nga metodat ose eksportet e reja dhe
fleksibile të prodhimit, ose përhapja (kryesisht me origjinë nga dizajni dhe zhvillimi) nuk
mund të dëshmohen të jenë aq të mëdha sa ta bëjnë çështjen e kostos jo të rëndësishme
[64].
Duke qenë i aftë për të hartuar dhe modifikuar me fleksibilitet sistemin e saj të armëve
për mbrojtje dhe ndalim, burimet më të mëdha ushtarake nga ana e armikut do të lidhen
sesa nëse armiku agresiv do të duhet të merret vetëm me teknologjitë e njohura të
mbrojtjes. Kjo në vetvete e bën agresionin ushtarak një ndërmarrje të kushtueshme. Dhe
për të arritur atë avantazh unik në mbrojtjen e vendit, kombi duhet të jetë në kontroll
sovran të teknologjisë së tij ushtarake. Prandaj, zhvillimi dhe prodhimi i armëve indigjene
preferohet të blejnë pajisje të standardizuara jashtë serisë, me të cilin armiku është tashmë
i pa njohur, me kusht që vetë baza industriale të jetë e aftë të sigurojë armë të nevojshme
deri në specifikimet (ushtarake) të klientit [64].
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2.8. Rasti i Kosovës
2.8.1. Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit në Policinë e Kosovës
Në përgjithësi, nuk mund të gjenden shumë apo aspak të dhëna të publikuara rreth
menaxhimit të zinxhirit të furnizimit në Policinë e Kosovës. Poashtu, nuk mund të
gjenden të dhëna rreth strukturës, mënyrës së Prokurimit apo mënyrës së menaxhimit të
zinxhirit të furnizimit (logjistikës) në Policinë e Kosovës. Gjatë kërkimit për të dhëna,
është gjetur një hulumtim i FIQ (forumi për iniciativa qytetare) dhe GAP (instituti për
studime të avancuara) i vitit 2012.
Sipas këtyre të dhënave, Sigurimi i buxhetit të mjaftueshëm për Policinë e Kosovës është
i domosdoshëm në mënyrë që funksionimi i këtij sektori të sigurisë dhe rendit publik të
jetë në nivelin e duhur. Nga Buxheti i Kosovës për vitin 2012 prej gjithsej 1.508.912.003
euro, për Policinë e Kosovës është paraparë një buxhet i përgjithshëm prej 78.712.708
euro [65].

Figura 18: Ndarja e buxhetit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës për vitin 2012 [65]
Nga kjo tabelë mund të vërehet se më shumë se gjysma e buxhetit të policisë shkon për
paga dhe mëditje, apo 63.7% të shpenzimeve të përgjithshme. Kategoria e dytë që përbën
pjesën më të madhe të shpenzimeve është kategoria shpenzimet kapitale me afërsisht
20.2% të kompozicionit të përgjithshëm [65].
Buxheti i Policisë luan rol esencial në përmbushjen e detyrave të përgjithshme të saj.
Sipas Ligjit për Policinë, policia është e obliguar që ta mbrojë jetën, sigurinë dhe pronën
e të gjithë personave, ta parandalojë rrezikun ndaj qytetarëve dhe ta mbajë rendin dhe
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sigurinë publike, t’i parandalojë dhe zbulojë veprat penale, të ofrojë ndihmë dhe
mbikëqyrje për sigurinë në komunikacion, si dhe përgjegjësi të tjera të parapara me ligj.
Për përmbushjen e këtyre obligimeve Policisë së Kosovës i nevojitet edhe motivim
personal por edhe mjete të nevojshme logjistike [66].
Përkundër asaj se 63.7% e buxhetit të PK shkon për paga dhe mëditje, PK nuk ka sigurim
shëndetësor dhe as sigurim jetësor. Duke marrë parasysh natyrën e punës së policisë, PK
ka nevojë urgjente që të ketë sigurim shëndetësor dhe jetësor. Për mbajtjen e sigurisë dhe
rendit në Kosovë, si dhe për luftimin e krimit të organizuar dhe krimeve të tjera nevojiten
mjete të caktuara logjistike dhe trajnime profesionale. Të gjitha këto bartin një kosto të
lartë buxhetore. Posaçërisht për luftimin e krimit të organizuar nevojiten mjete të
konsiderueshme financiare, çështjet operacionale sikurse në rastet e simulimit të
prostitucionit, simulimit të blerjes së drogës nga agjentë të fshehtë, pagesës së
informatorëve, programit për mbrojtjen e dëshmitareve, etj [66].
Aktualisht Policia e Kosovës ka rreth 1.350 automjete, në mesin e tyre vetëm një top uji.
Për shkak se një pjesë e madhe e automjeteve të policisë i janë dhënë kësaj të fundit në
formë të donacioneve nga organizata të ndryshme ndërkombëtare, Policia e Kosovës ka
rreth 90 lloje të ndryshme të automjeteve.6 Edhe pse që nga viti 2009 Policia e Kosovës
nuk ka blerë asnjë veturë, kostoja e mirëmbajtjes dhe riparimit të tyre është shumë e lartë,
kjo edhe për faktin e shumëllojshmërisë së veturave. Përveç se nevojiten mjete financiare
për blerjen e veturave, një kosto të madhe shkon edhe për ripërtëritjen, ndërrimin e
veturave për shkak të dekonspirimit, mirëmbajtjen e automjeteve të ashtuquajtura të
fshehta pa shenja policore për nevoja të vëzhgimit. Së bashku me stacionet policore,
veturat policore përbëjnë investimin më të madh kapital për Policinë e Kosovës. Veturat
e policisë duhet të pajisën me një varg pajisjesh operacionale dhe dokumente. Sipas
raportit të Inspektoratit Policor, vetura duhet të ketë radio, fikës zjarri, ndihmën e parë,
gomën rezervë dhe veglat për ndërrimin e gomës, trekëndësh sinjalizues dhe zinxhirë apo
goma dimri. Po ashtu vetura duhet të posedojë dokumente për qarkullim, si polisën e
sigurimit, formularin për servisim, formularin për prishje të veturës, formularin për
udhëtim dhe formularin për raport të aksidentit. Inspektorati ka vërejtur se në 26 stacione
asnjë nga veturat e inspektuara nuk ka qenë e pajisur me të gjithë pajisjet dhe dokumentet
e kërkuara [66].
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Për shkak të numrit të madh të veturave të aksidentuara të policisë, në raportin e
Inspektoratit shprehet një pakënaqësi e madhe rreth performancës së policëve dhe
rekomandon të rishikohet plan programi i trajnimit dhe të vlerësohen aftësitë për vozitje
të policëve kohë pas kohe. Në vitin 2008 kanë ndodhur 193 aksidente kurse në vitin 2009
gjithsej 230 aksidente kanë ndodhur me vetura zyrtare të policisë, me ose pa fajin e
policëve. Që do të thotë se niveli i aksidenteve është rritur për 19.2%. Edhe pse të gjitha
automjetet janë të siguruara dhe në rast të aksidenteve kompania e sigurimeve mbulon
shpenzimet e dëmeve, prapë se prapë numri i madh aksidenteve krijon shpenzime shtesë
për PK [66].
Në përgjithësi mjetet e ndara për mallra dhe shërbime janë të pa mjaftueshme në raport
me nevojat aktuale të policisë. Për vitin 2012 janë ndarë afër 10.7 milion euro për këtë
kategori. Me ngritje e çmimeve të karburantit është ngritur edhe kostoja e përgjithshme e
policisë për këtë kategori. Në vitin 2011 janë shpenzuar gjithsej 4.704.120 euro për
derivate dhe lëndë djegëse, dukshëm më shumë se në vitin 2010 kur ishin shpenzuar
gjithsej 3.619.971 euro [66].
Ngritje të kostos ka edhe në aspektin e lobimit të zyrtarëve të lartë të Kosovës nga
Presidenca edhe nga Qeveria. Shpenzimet e pjesëtarëve të policisë të cilët shoqërojnë
zyrtarët shtetëror në vizita jashtë vendit duhet të mbulohen nga buxheti i policisë.
Shoqërimi i zyrtarëve shtetëror bartë një kosto të madhe për buxhetin e policisë.
Gjithashtu, që nga fundi i vitit 2011 Policia e Kosovës ka marrë përgjegjësinë e
kontrollimit të kufirit me Malin e Zi, dhe tashmë ajo kontrollon e vetme kufijtë edhe me
Shqipërinë dhe Maqedoninë. Kjo përgjegjësi ia ka rënduar edhe më shumë buxhetin e
Policisë së Kosovës. Nga fondi për mallra dhe shërbime prej 10.7 milion euro janë të
parapara mjete për:
•

shërbime administrative (176.264 euro),

•

operacione (264.249 euro) dhe operacione speciale (186.893 euro),

•

hetime (169.841 euro),

•

shërbimet e mbështetjes (8.827.185 euro),

•

trajnime (339.494 euro),

•

policia kufitare (248.446 euro),

•

drejtoria për mbrojtjen e dëshmitarëve (240.000),

•

menaxhmenti (221.072 euro) [66].
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Mungesa e helikopterëve dhe autoblindave: Pas aksionit policor për marrjen nën
kontroll të pikave doganore në Jarinjë dhe Bërnjak, mediat raportonin se kryeministri ka
në plan që të kërkojë leje nga Kuvendi për të blerë pajisje të sofistikuara për Policinë e
Kosovës, dy helikopterë dhe dhjetë automjete të blinduara. Plani për përforcimin e
logjistikës dhe të operativës së Policisë, është dashur t’i prezantohet Kuvendit, në sesionin
vjeshtor të punës. “Në bazë të studimit që është bërë nga Policia dhe nga MPB, ka dalë
se dy helikopterë dhe 10 autoblinda janë të mjaftueshme në këtë kohë. Por meqë vlera e
tyre mund të kalojë 25 për qind të buxhetit të përgjithshëm të MPB-së, atëherë në bazë të
ligjeve në fuqi duhet që vendimin përfundimtar për këto blerje ta japë Kuvendi i Kosovës.
Vlera e mjeteve që planifikohen të blihen parashihet të arrijë mbi 20 milionë” [66].
Kështu, në mungesë të buxhetit të mjaftueshëm nuk do të ketë shumë investime kapitale
edhe këtë vit. Edhe pse ishte paraparë që këtë vit Policia e Kosovës të blejë dy helikopterë,
kjo nuk do të ndodh për shkak të buxhetit të pa mjaftueshëm. Kosova ka nevojë të madhe
për helikopterë dhe kjo jo vetëm për Policinë e Kosovës, por edhe për reagime
emergjente. Zyrtarë të lartë të qeverisë thonë se helikopterët do të përdoren për
menaxhimin e situatave emergjente, sikurse ishte sfida e fundit e Policisë së Kosovës në
veri të vendit. Megjithatë, helikopterët mund të hynë në punë edhe në raste të tërmeteve,
ortekëve të borës, menaxhimin e zjarreve, kërkim shpëtimi, kontrollin e kufirit,
menaxhimin e turmave dhe trafikut nga ajri, ndjekjen në raste të kidnapimeve, transportin
e njësive speciale, etj. “Kosova ka nevojë për gjashtë helikopterë, edhe pse për momentin
do të ishin të mjaftueshëm tre”, ka thënë një zyrtar qeveritar, duke shtuar se një helikopter
i lehtë mund të kushtojë nga 800 mijë deri në 1 milion e 600 mijë euro, kurse një
helikopter i mesëm mund të kushtojë nga 8 deri në 14 milionë euro” [66].
Si rrjedhojë, në këtë hulumtim në një nga përfundimet thuhet: Policia e Kosovës shpenzon
shumë në mirëmbajtjen e flotës së saj, e cila përbëhet prej rreth 90 automjeteve të llojeve
të ndryshme, të cilat janë vjetruar, nuk janë mirëmbajtur dhe shpenzojnë tepër për shkak
të tipave të prodhimit (shumica e tyre janë automjete aziatike) [67].
Dhe, në disa nga rekomandimet e këtij hulumtimi thuhet:
•

Përballja me sfidat si rritja e kapaciteteve profesionale dhe logjistike në luftimin e
llojeve të ndryshme të krimeve të ndërlikuara kërkon rritjen e buxhetit për shpenzimet
kapitale gjatë përgatitjeve për rishikimin e buxhetit në mesin e dytë të këtij viti.
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•

PK duhet të ketë një strategji të qartë se si të unifikoj flotën e saj, duke larguar
automjetet e reja dhe duke u pajisur me automjete të cilat operojnë me më pak
shpenzime dhe janë më uniforme [67].
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2.8.2. Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit në FSK (Forca e Sigurisë së
Kosovës)
Në përgjithësi, nuk mund të gjenden shumë apo aspak të dhëna të publikuara rreth
menaxhimit të zinxhirit të furnizimit në FSK. Poashtu, nuk mund të gjenden të dhëna
rreth strukturës, mënyrës së Prokurimit apo mënyrës së menaxhimit të zinxhirit të
furnizimit (logjistikës) në Policinë e Kosovës. Gjatë kërkimit për të dhëna, është gjetur
një dokument i quajtur Themelimi, operacionalizimi dhe funksionimi demokratik i Forcës
së Sigurisë së Kosovës (Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, 2008) dhe Raporti
vjetor 2018 (Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës, 2018).
Struktura e FSK-së të jetë një strukturë e cila përmban në vete të gjitha elementet e një
force funksionale, të ndërveprueshme me strukturat tjera të sigurisë me të cilat do të
bashkëveproj në operacionet e ndryshme. Numri i komandave dhe njësive tjera vartëse
do të përcaktohej në bazë të misionit që ka FSK. Struktura e paraparë e personelit në FSK
të jep një mundësi shumë të kufizuar të krijimit të kushteve më efikase për drejtimin,
komandimin dhe kontrollin dhe në përcaktimin e numrit të komandave dhe numrit të
pjesëtarëve në njësi për realizimin e misionit me përpikëri. Prandaj, duhet të shkohet nga
ajo që në FSK të kemi shumë më shumë ushtar në numër kurse personel të kufizuar me
grada (oficer dhe nënoficer) [68].
Do të duhej të përgatitej një plan i detajuar në bazë të vlerësimit dhe me qëllim të
zhvillimit të procesit për vendosjen e njësive te reja të FSK-së, zhvillimit të kushteve
adekuate për fillimin e realizimit të detyrave sipas misioneve që do të kenë. Fillimisht
FSK-ja do të shfrytëzonte infrastrukturën dhe pajisjet me të cilat disponon TMK-ja dhe
kështu do t’i ruante aftësitë dhe kapacitetet e nevojshme në përmbushjen e misionit dhe
detyrave të caktuara. Poashtu, duhet të përcaktohen prioritetet e vendosjes së njësive në
lokacionet ekzistuese apo të reja duke filluar nga ShP i FSK-së, KTD, Logjistika, BRSh,
BMC e deri te njësitë tjera mbështetëse të operacioneve. Po ashtu edhe tri vend lokacionet
apo tri qendrat kryesore të komandave rajonale e që do të jenë përgjegjëse për stërvitje
dhe aktivizimin e pjesëtarëve rezervë të FSK-se kur e kërkon nevoja [68].
FSK-ja do të ketë një kufizim të pajisjes me armatim i cili kryesisht do të jetë armatim i
lehtë, gjithmonë duke interpretuar dispozitat e ligjit në fuqi. Pritet që kontributin më të
madh në pajimin me armatim do ta dhënë shtetet anëtare të NATO-s. Por, megjithatë do
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të ketë nevojë për një standardizim në mënyrë që të bëhet zgjidhja më e mirë dhe më e
përshtatshme për FSK-në [68].
Buxheti në të ardhmen, me fillimin e implementimit të këtij procesi në bazë të
vlerësimeve të bëra do të duhej të ishte rreth 50 milion. Euro kurse në fazat e më vonshme
duhet t’i nënshtrohet rivlerësimeve të përgjithshme. Mirëpo duhet të merret parasysh fakti
se buxheti duhet të jetë rreth 2 % të GDP i cili përkufizim është i caktuar nga institucionet
e sigurisë ndërkombëtare [68].
Mirëmbajtja dhe avancimi i kapaciteteve dhe aftësive Operacionale për reagim në
kriza dhe mbështetje të Autoriteteve civile: FSK synon që të arrij profesionalizëm të
pjesëtarëve të FSK-së përmes sistemit të programit bashkëkohor të arsimimit dhe
stërvitjes. Me qëllim të realizimit sa më të efektshëm dhe profesional të operacioneve të
specializuara dhe projekteve në mbështetje të autoriteteve civile dhe sigurisë e mirëqenies
së qytetarëve në përgjithësi, si dhe në mbajtjen në gatishmëri të plotë të kapaciteteve dhe
aftësive operacionale për pjesëmarrje në operacione ndërkombëtare, Ministria e FSK-së
edhe këtë vit ka realizuar me sukses Planin vjetor të trajnimeve individuale, kolektive dhe
të stërvitjeve fushore në nivel operacional dhe taktik, si brenda ashtu dhe jashtë vendit.
Gjatë këtij viti (2018) brenda vendit janë realizuar 77 kurse profesionale specialistike
individuale me pjesëmarrje të 1302 pjesëtarëve [69].
Avancimi i mëtejmë i kapaciteteve dhe modernizimit të mbështetjes logjistike dhe
vazhdimi i blerjeve të reja: Gjatë vitit 2018 janë hartuar politika të reja nën sektoriale
të fushës së logjistikës si në vijim: Doktrina e logjistikës; Rregullorja për regjistrimin e
automjeteve në FSK; dhe Udhëzuesin për transportin e pjesëtarëve të FSK-së. Gjatë vitit
2018 kemi pranuar donacione të ndryshme nga donatorë të shumtë. Në vijim po
paraqesim këto donacione në vlera dhe nga shteti që vijnë: KFOR-i Gjerman- Pajisje dhe
material medicinal në vlerë: 138,729.64 €, Automjete taktike me vlerë: 226,432.81 €,
Pajisje të ndryshme në vlerë; 12,813.44 €; Nga Qeveria Amerikane-Pajisje për mbrojtjen
kimike, atomike dhe biologjike(MKAB) në vlerë: 794,222.91 $; Nga Qeveria Holandeze
- Pajisje për diagnostikim të automjeteve në vlerë: 10,223.80 €. Nga fondi TRUSTNATORadiolidhje dhe Pajisje HARRIS në vlerë; 370,444.38 $; Trajnim niveli 1&2 në vlerë:
18,653.00 $; dhe Transport i pajisjeve në vlerë : 10,000.00 $ . Gjithsej donacione të
pranuara nga institucionet e lartcekura gjatë vitit 2018 janë: Qeveria Amerikane
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794,222.91 $; Trusti NATO-s 399,097.38 $; Qeveria Holandeze 10,223,80 € dhe nga
KFOR-i Gjerman 377,975.89 € [70].
Modernizimi dhe menaxhimi i burimeve materiale: Projektet e realizuara në
investimet kapitale të kategorive ekonomike te të cilat janë nënshkruar kontratat dhe është
kryer furnizimi janë: trembëdhjetë (13) automjete taktike (HMMWV jo të blinduara) në
vlerë financiare 3,089,403.59; njëmbëdhjetë (11) autoblinda (HMMV të blinduara) në
vlerë financiare 3,348,816.02€; njëzet e dy (22) pajisje individuale në vlerë financiare
290,388.90€; gjashtëdhjetë (60) Video projektor me vlerë financiare 17,940.00€; një (1)
pirun fushor me vlerë financiare 98,800.00€; dhjetë (10) pajisje zëri me vlerë financiare
32,950.00€; pesëdhjetë e pesë (55) pajisje servisi me vlerë financiare 25,944.00€; një (1)
aparat pompe për derivate me vlerë financiare 39,583.40€; një (1) motor për kërkim
shpëtim me vlerë financiare 25,460.00€; dy (2) pajisje fotokopjues / Pluter me vlerë
financiare 15,880.20€; dy (2) printer shumë funksional me vlerë financiare 9,587.50€;
katër (4) pajisje telefonisë VOIP me vlerë financiare 49,940.00€; katërmbëdhjetë (14)
pajisje për rrjetin optik lokal me vlerë financiare 38,685.80€; njëzet e tetë (28) pajisje
mjekësore me vlerë financiare 111,017.25€; dhjetë (10) pajisje të rrjetit IT me vlerë
financiare 96,599.49€; një traktor kose me vlerë financiare 14,450.00 €; dy (2) GPS
busulla me vlerë financiare 37,989.00€; katër (4) radio bateri komerciale me vlerë
financiare 49,290.4 € [70].
Zhvillimi dhe avancimi i kapaciteteve ekzistuese të sistemit të komunikimit dhe
informatikës:

Bazuar në Objektivat strategjikë të Ministrit dhe në Direktivën e KOMFSK, ka vazhduar
bashkëpunimin me Gardën Kombëtare të Ajovës, në kuadër të së cilit janë organizuar
trajnime me ekipin e ekspertëve të GK të Ajovës dhe janë shkëmbyer eksperienca me
theks të veçantë në fushën e sigurisë kibernetike. Po ashtu gjatë këtij viti janë pranuar
donacione përmes Fondit të Mirëbesimit të NATO-së (NATO Trust Found), me pajisje
për Komunikim gjatë lëvizjes - Communication On the Move (C-OTM) me vlerë prej
399.097,38 $. Pajisjet C-OTM mundësojnë menaxhim, zgjerim dhe mbajtje të
infrastrukturës kritike të komunikimit duke realizuar ndër veprueshmëri për të gjitha
rrjetet e komunikimit (radio në breza të frekuencave të ndryshme, telefoni fikse dhe
mobile të integruara [70].
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Menaxhimi i financave dhe realizimi i buxhetit për vitin 2018: buxheti i aprovuar për
MFSK për vitin 2018 sipas Ligjit Nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës
për vitin 2018 është 53,667,392.99€, i ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim: Paga
dhe mëditje – 22,195,047.99€, apo 41% me totalin e buxhetit; Mallra dhe shërbime –
11,792,345.00€, apo 22% me totalin e buxhetit; Shpenzime komunale - 950,000.00€, apo
2% me totalin e buxhetit dhe Shpenzime kapitale- 18,730,000.00€, apo 35% me totalin e
buxhetit. Buxheti i vitit 2018 sipas llojit të shpenzimeve është ndarë në: Shpenzime
operative 34,937,392.00 euro apo 65% dhe Investime kapitale 18,730,000 euro apo 35%
me numër të stafit prej 3324. Investimet kapitale në vlerë prej 18,730,000€ përfshijnë:
Armatim në vlerë prej 1,434,400.00€ (8%); Infrastrukturë 3,498,600€ (19%) ndërsa
Automjete, pajisje dhe sisteme të rrjeteve 13,797.000.00 € (74%) [70].
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3. DEFINIMI I PROBLEMIT
Duke u bazuar në raportet e gjetura gjatë hulumtimit për Policinë e Kosovës dhe FSK-në,
kuptojmë se që të dyja kanë buxhet të caktuar (të limituar) në organizatat e tyre, dhe se
mundësitë për investime të tjera shihen si të vogla. Nisur nga fakti që Kosova ka shpallur
Pavarësinë në vitin 2008, në hulumtim vërehen përmirësime të dukshme në Policinë e
Kosovës (ish Shërbimin Policor të Kosovës) dhe në FSK (ish TMK-në).
Fokusi i kësaj teme të diplomës është menaxhimi i zinxhirit të furnizimit në Policinë e
Kosovës dhe në FSK. Në shqyrtimin e literaturës është vërejtur se në botë menaxhimi i
zinxhirit të furnizimit ka arritur avancim të madh, duke ofruar investime në këtë drejtim.
Në raportin e FIQ në bashkëpunim me GAP (2008), thuhet se Policia e Kosovës ka nevojë
për:
•

buxhet shtesë,

•

planifikim më të mirë financiar,

•

mjete të nevojshme logjistike,

•

vetura me shpenzime të ulëta,

•

pajisje të veturave me pajisje operacionale,

•

mjete shtesë për mallra dhe shërbime,

•

helikopterë dhe autoblinda,

•

shkurtim të procedurave për blerje të mjeteve, mallrave dhe shërbimeve,

•

përmirësim të prokurimit,

•

decentralizim të buxhetit për Policinë e Kosovës,

•

decentralizim të vendimmarrjes dhe planifikimit në bazë të specifikave të
rajoneve/stacioneve,

•

ulje të shpenzimeve në mirëmbajtjen e flotës së saj dhe unifikim të flotës së saj, etj.

Ndërsa, për FSK-në, nuk është mundur që të gjendet ndonjë hulumtim nga ndonjë
organizatë jashtë FSK-së. Në Raportin Vjetor 2018 (Ministria për Forcën e Sigurisë së
Kosovës, 2019) cek:
•

se është duke bërë investime dhe duke marr donacione të ndryshme në organizatën e
tyre, duke potencuar shuma të ndryshme të mjeteve dhe pajisjeve të ndryshme
ushtarake-operacionale,

87

•

se është duke u bërë modernizimi dhe menaxhimi i burimeve materiale,

•

se është duke zgjeruar kapacitetet infrastrukturore dhe të ambienteve të nevojshme
për punë, mësim, stërvitje dhe akomodim,

•

se është duke zhvilluar dhe avancuar kapacitetet ekzistuese së sistemit të komunikimit
dhe informatikës, etj.

Pyetjet që i janë drejtuar Policisë së Kosovës dhe FSK-së, që kanë të bëjnë me
menaxhimin e zinxhirit të furnizimit janë:
Pyetjet e pjesës themelore:
•

Institucioni/organizata,

•

Departamenti ku punoni,

•

Gjinia,

•

Mosha,

•

Pozita,

•

Funksioni.

Në bazë të hulumtimit, zgjidhja e propozuar e problemeve të lartë cekura në Policinë e
Kosovës dhe në FSK, duhet të rishikohen mundësitë për:
•

përdorimin e softuer për integrim të sistemit të punës së organizatës (ERP SAP),

•

shkurtim të procedurave të prokurimit,

•

rishikim të kontraktorëve dhe nën kontraktorëve (ofertat që ofrojnë),

•

rishikim cilësisë së mallrave dhe shërbimeve të marra nga kontraktorët dhe nën
kontraktorët,

•

rishikim të listës së zyrtarëve të logjistikës (duke kontrolluar sistemin e punës së
tyre),

•

trajnime serioze dhe të vazhdueshme të stafit të logjistikës,

•

integrim të organizatës në ERP SAP me kontraktorët dhe nën kontraktorët (duke
ditur saktë gjendjen e numrit të mallrave dhe shërbimeve që ata mund të ofrojnë
në kohë reale).
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4. METODAT E HULUMTIMIT

Figura 19: Metodat e hulumtimit [71]
Ekzistojnë disa metoda të hulumtimit:
1. Metodat kuantitative (praktike, numerike):
•

anketa,

•

intervista me pyetje të mbyllura,

•

observimi,

•

eksperimentet,

•

analizat statistikore [71].

Hulumtimi kuantitativ përdoret për të përcaktuar problemin me anë të gjenerimit të të
dhënave numerike ose të dhënave që mund të shndërrohen në statistika të përdorshme.
Përdoret për të përcaktuar qëndrimet, mendimet, sjelljet dhe variablat tjera të përcaktuaradhe përgjithëson rezultatet nga një mostër e një popullate më të madhe. Hulumtimi
kuantitativ përdor të dhëna të matshme për të formuluar faktet dhe për të zbuluar modele
në hulumtim. Metodat kuantitative të grumbullimit të të dhënave janë shumë më të
strukturuara sesa metodat kualitative të mbledhjes së të dhënave [71].
Metodat kuantitative të grumbullimit të të dhënave përfshijnë forma të ndryshme:
•

intervista: direkte, online,…

•

anketime direkte, online, mobile dhe anketa; snap’,
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•

studime shkrimesh akademike,

•

studime longitudinale (përsëritje e observimeve të së njëjtës dukuri),

•

interceptues të Ueb-faqeve,

•

sondazhe online, dhe

•

vëzhgime sistematike (observime të ngjarjeve) [71].

2. Metodat kualitative (teorike):
•

intervista me pyetje të hapura,

•

studimi i teorive,

•

studimi i literaturës.

Hulumtimi kualitativ është kryesisht hulumtim eksplorues në literaturë, raste studimi apo
intervista me pyetje të hapura. Përdoret për të kuptuar arsyet, gjykimet dhe motivet
themelore të ngjarjeve, fenomeneve apo situatave të ndryshme. Siguron njohuri mbi
problemin ose ndihmon në zhvillimin e ideve ose hipotezave për hulumtime të mundshme
kualitative-teorike. Në inxhinieri kjo metodë e hulumtimit përdoret rrallëherë [71].

3. Metodat e përziera: kuantitative-kualitative
Pa marrë parasysh sa shumë metoda përdoren, ato do të rezultojnë në rezultate të varfëra
nëse hulumtimi nuk është i dizajnuar mirë! Përzierjet e metodave nuk i kompensojnë
projektet e bëra dobët! Metoda e hulumtimit do të mundësoj teknikën për mbledhjen dhe
përpunimin e të dhënave, kurse arritja e qëllimit të hulumtimit do të varet nga dizajni i
hulumtimit [71].
Hulumtimet në inxhinieri mund të ndahen në 5 kategori, që mund të i takojnë grupit të
metodave kuantitative, kualitative apo atyre të përziera:
1. Hulumtimi bazë / i pastër / themelor,
2. Hulumtimi eksplorues,
3. Hulumtimi i aplikuar,
4. Hulumtimi i zhvillimit,
5. Hulumtimi i projektimit [71].
Në këtë rast tonë, është përdorur metoda kualitative (teorike) me pyetje të hapura, duke
studiuar poashtu teori dhe literaturë nga më të ndryshmet. Arsyeja e zgjedhjes së këtyre
metodave është përshkak të zinxhirit komandues në Policinë e Kosovës dhe në FSK, ku
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ka procedura të brendshme për të dhënë përgjigje jashtë. Për këtë, është dërguar përmes
e-mail i njëjti pyetësor të bashkëngjitur me kërkesë dhe arsyetimet për të marr përgjigje
në pyetësor në Drejtorinë e Logjistikës në së Policisë së Kosovës si dhe në bazën e FSKsë në Gjilan.
Pyetësori është formuluar me gjithsej 14 pyetje që kanë të bëjnë rreth menaxhimit të
zinxhirit të furnizimit në organizatat e caktuara, ku kryesisht pyetjet janë sipërfaqësore
duke pasur në konsideratë konfidencialitetin në Policinë e Kosovës dhe në FSK. Pyetësori
fillimisht përmban shënimet e studentit dhe profesorit, pjesën themelore të të dhënave të
personit që përgjigjet, si dhe pjesën që prej 14 pyetjeve që ka të bëjë me menaxhimin e
zinxhirit të furnizimit në organizatë. Pyetjet janë të çarta, me mundësi të përzgjedhjes së
përgjigjes, apo me mundësi të shtimit të ndonjë përgjigje tjetër. Numri i mostrave është
gjithsej prej 2 pyetësorëve.
Pyetjet që i janë drejtuar Policisë së Kosovës dhe FSK-së, që kanë të bëjnë me
menaxhimin e zinxhirit të furnizimit janë:
Pyetjet e pjesës themelore:
•

Institucioni/organizata,

•

Departamenti ku punoni,

•

Gjinia,

•

Mosha,

•

Pozita,

•

Funksioni.

Pyetjet e pjesës së menaxhimit të zinxhirit të furnizimit:
1. Sa të punësuar jeni në departamentin tuaj?
2. Sa mendoni që furnizimi me materiale të punës bëhet me kohë në
departamentin tuaj?
3. Sa janë të saktë furnizuesit në dërgesa të materialeve?
4. Sa janë kualitative produktet/materialet që përdorni në punën tuaj?
5. Sa ju kushtoni rëndësi faktorëve të mëposhtme të menaxhimit në organizatën
tuaj?
6. Cilave pika mendoni se i kushtoni më shumë rëndësi në prokurim?
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7. Çfarë lloj planifikimi dispononi në departamentin tuaj?
8. Sa mendoni se ndikojnë faktorët e listuar në vazhdim në menaxhimin e
zinxhirit në organizatën tuaj?
9. Çfarë teknologjie informative (softuer)

përdorni për mbështetjen e

funksionimit të zinxhirit të furnizimit?
10. Sa janë përdorur funksionet e mëposhtme për të përmirësuar menaxhimin e
zinxhirit të furnizimit në organizatën tuaj?
11. Cilat nga fushat e mëposhtme mund të influencojnë rritjen e kualitetit të
shërbimit në organizatën tuaj?
12. Sipas mendimit tuaj cilat janë problemet kryesore që vështirësojnë realizimin
e operacioneve logjistike në organizatën tuaj?
13. Si mendoni që menaxhohet buxheti në organizatën tuaj?
14. A mendoni që është i mjaftueshëm buxheti për operimin e organizatës suaj?
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5. REZULTATET
Rezultatet nga shqyrtimi i literaturës
Nga shqyrtimi i literaturës për menaxhimin e zinxhirit të furnizimit janë arritur rezultatet
si vijon:
Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit është një koncept më i gjerë se sa logjistika. Logjistika
në thelb është një orientim dhe kornizë planifikimi që kërkon të krijojë një plan të vetëm
për rrjedhën e produkteve dhe informacionit nëpërmjet një biznesi. Menaxhimi i zinxhirit
të furnizimit bazohet në këtë kornizë dhe kërkon të arrijë ndërlidhjen dhe koordinimin në
mes të proceseve të subjekteve tjera në këtë zinxhir, p.sh.: furnizuesit dhe konsumatorët,
dhe vetë organizatën [2].
Qëllimi apo misioni i menaxhimit të zinxhirit të furnizimit mund të përcaktohet duke
përdorur fjalët e Eli Goldratt, “Rritja e daljeve përderisa në të njëjtën kohë duke reduktuar
të dyja si inventarin e poashtu edhe shpenzimet operative”. Në këtë përkufizim, dalja i
referohet shkallës të cilën e arrijnë shitjet në fund tek konsumatori. Varësisht se si shërben
tregu, shitjet apo daljet variojnë për arsye të ndryshme. Në disa tregje, konsumatorët
vlerësojnë dhe do të paguajnë për shërbimin e nivelit të lartë. Në tregje tjera konsumatorët
kërkojnë thjeshtë çmimin më të ulët për një artikull [6].
Kështu, ekzistojnë pesë komponente ku kompanitë mund të vendosin për të përcaktuar
aftësitë e zinxhirit të tyre të furnizimit: prodhimi, inventari, lokacioni, transporti dhe
informacioni. Në menaxhimin e zinxhirit të furnizimit së pari duhet të kuptojmë secilin
komponent dhe se si operon komponenti në fjalë. Secili komponent ka aftësinë që të
ndikojë drejtpërdrejt në zinxhirin e furnizimit dhe të mundësojë aftësi të caktuara të
zinxhirit të furnizimit [8].
Poashtu, ekzistojnë elemente të tjera të zinxhirit të furnizimit si vijon: furnizuesit,
prodhuesit, distributorët, shitësit, shërbimi dhe mbështetja, MRP dhe MRP II, Just in time
(JIT), menaxhimi total i cilësisë, six sigma, DMAIC, ERP – Enterprise Resource Planning
(planifikimi i burimeve të ndërmarrjes), prokurimi.
Në menaxhimin e zinxhirit të furnizimit në sektorin e sigurisë:
Ligji i prokurimit publik rregullon blerjen e mallrave, shërbimeve dhe punëve nga organet
publike në sektorin privat. Objektivat e kësaj rregulloreje përfshijnë arritjen e vlerës për
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para, transparencën, konkurrencën, mos diskriminimin dhe trajtimin e barabartë të
ofertuesve. Disa korniza ligjore synojnë gjithashtu promovimin e objektivave sociale dhe
mjedisore ose luftimin e korrupsionit. Ligji i prokurimit, ndër të tjera, kërkon publikimin
e mundësive të kontratës, parashikon procedura dhe kritere të caktuara të dhënies së
vendimeve dhe siguron një sistem rishikimi dhe mjete juridike për ofertuesit e dëmtuar.
Qëllimi kryesor i rregullimit të prokurimit publik të BE-së është hapja e tregjeve të
prokurimeve publike të Shteteve Anëtare, të sigurojë mos diskriminim për shkak të
kombësisë dhe në këtë mënyrë të lehtësojë Tregun e Brendshëm të BE-së në prokurimet
publike. Ligjvënësi i BE-së ka miratuar një seri Direktivash të Prokurimit, të cilat duhej
të shndërroheshin në ligjet kombëtare të 28 Shteteve Anëtare të BE-së [54].
Në fushën e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit në polici është shqyrtuar shembulli i
prokurimit në policinë angleze, faktet kyçe, shpenzimet, nevojat për përmirësim të
prokurimit etj. Poashtu, është prekur edhe fusha e prokurimit në praktikë në polici si dhe
mbështetja dhe mbikëqyrja nga Departamenti.
Në fushën e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit në forcat e mbrojtjes (ushtri) është folur
për sistemin e prokurimit në shtetet evropiane, me theks të veçantë ndërlikimet e
prokurimit evropian të armëve dhe përzgjedhja në prokurim.
Në fund, është hulumtuar në rastin e Kosovës, në menaxhimin e zinxhirit të furnizimit në
Policinë e Kosovës dhe në FSK (Forca e Sigurisë së Kosovës). Kryesisht, janë hulumtuar
raporte të ndryshme me informacione të cilat janë siguruar nga organizata të ndryshme
hulumtuese, apo të dhëna nga vetë organizata si Policia e Kosovës apo FSK me anë të
raporteve të ndryshme.
Si përfundim, në shqyrtim të literaturës është kuptuar se si duhet menaxhuar:
•

koston e produktit apo shërbimit,

•

zinxhiri i furnizimit (logjistika),

•

vlerësimi i kualitetit të produktit apo shërbimit,

•

sistemi i mirëmbajtjes së produktit,

•

menaxhimi i fundit të jetës së produktit,

•

trajnimet e stafit,

•

rrjedhja e informatës.
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Rezultatet nga anketimi
Nga pyetësori i dërguar në Policinë e Kosovës, në drejtorinë e logjistikës, kemi marr këto
përgjigje:
1. Sa të punësuar jeni në departamentin tuaj:
a) 1-9
b) 10-49
c) 50-249
d) 250>

2. Sa mendoni që furnizimi me materiale të punës bëhet me kohë në departamentin tuaj?
a) Shumë
b) Mesatarisht
c) Pak

3. Sa janë të saktë furnizuesit në dërgesa të materialeve?
a) Shumë
b) Mesatarisht
c) Pak

4. Sa janë kualitative produktet/materialet që përdorni në punën tuaj?
a) Shumë
b) Mesatarisht
c) Pak

5. Sa ju kushtoni rëndësi faktorëve të mëposhtme të menaxhimit në organizatën tuaj?
Faktorët
Shërbimi

Përgjigjet
Aspak
Pak
O
O

Konsiderueshëm Shumë
O
X

Plotësisht
O

Klienti/qytetari

O

O

O

X

O

Operacionet

O

O

O

X

O

Koha

O

O

O

X

O

Vendi

O

O

O

X

O

95

6. Cilave pika mendoni se i kushtoni më shumë rëndësi në prokurim?
a) Menaxhimi efektiv
b) Kultura organizative
c) Teknologjia
d) Vendimmarrja strategjike

7. Çfarë lloj planifikimi dispononi në departamentin tuaj:
a) Afat gjatë (më shumë se 18 muaj)
b) Afat –mesëm (më shumë se tre muaj me pak se 18 muaj)
c) Afat shkurtër (më pak se tre muaj)

8. Sa mendoni se ndikojnë faktorët e listuar në vazhdim në menaxhimin e zinxhirit në
organizatën tuaj?
Faktorët

Përgjigjet
Aspak

Vizioni

Pak

Konsiderueshëm Shumë

Plotësisht

O

O

O

X

O

Përcaktimi i
objektivave/
qëllimeve

O

O

O

X

O

Komunikimi
transparent

O

O

O

X

O

Besimi

O

O

O

X

O

Qëndrueshmëria

O

O

O

X

O

Njohja e vlerave
dhe motivimi

O

O

O

X

O

9. Çfarë teknologjie informative (softuer) përdorni për mbështetjen e funksionimit të
zinxhirit të furnizimit?
a) Nuk përdorim fare
b) Excel
c) Prims
d) ERP (Planifikimi i resurseve të Organizatës)
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10. Sa janë përdorur funksionet e mëposhtme për të përmirësuar Menaxhimin e zinxhirit
të furnizimit në organizatën tuaj?
Funksionet

Përgjigjet
Aspak

Pak

Konsiderueshëm

Shumë

Plotësisht

Planifikimi

O

O

X

O

O

Kontrolli

O

O

X

O

O

Udhëheqja

O

O

X

O

O

Organizimi

O

O

X

O

O

Monitorimi

O

O

X

O

O

11. Cilat nga fushat e mëposhtme mund të influencojnë rritjen e kualitatit të shërbimit
në organizatën tuaj?
•

Arsimi dhe kapitali njerëzor

•

Teknologjia

•

Infrastruktura

12. Sipas mendimit tuaj cilat janë problemet kryesore që vështirësojnë realizimin e
operacioneve logjistike në organizatën tuaj?
•

Mungesa e financimit

•

Fuqia punëtore e pa eksperiencë dhe pa përvojë

•

Kushtet e disfavorshme tekniko-teknologjike

•

Infrastruktura joadekuate

•

Politikat e dobëta të organizatës

13. Si mendoni që menaxhohet buxheti në organizatën tuaj ?
a) Shumë mirë
b) Mirë
c) Nuk menaxhohet mirë
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14. A mendoni që është i mjaftueshëm buxheti për operimin e organizatës suaj?
a) I mjaftueshëm
b) I pamjaftueshëm
Ndërsa, në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK) është dërguar pyetësori i njëjtë, mirëpo
për sipas tyre përshkak të procedurave të brendshme, duhet kohë e gjatë për të arritur deri
tek marrja e përgjigjeve.
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Analiza e rezultateve
Duke u bazuar në rezultatet e pyetësorit të dërguar në Policinë e Kosovës, drejtorinë e
logjistikës, kuptojmë se:
•

në departamentin e logjistikës së Policisë së Kosovës punojnë rreth 50-249
punonjës,

•

furnizimi me materiale të punës bëhet mesatarisht në kohë në këtë departament,

•

furnizuesit janë mesatarisht të saktë në dërgesa të materialeve,

•

produktet/materialet që përdorin në punë janë mesatarisht kualitative,

•

i kushtohet shumë rëndësi faktorëve të menaxhimit të organizatës në shërbim,
klient/qytetar, operacione, kohë dhe vend,

•

i kushtohet shumë rëndësi menaxhimit efektiv në prokurim,

•

organizata disponon planifikim afatgjatë (më shumë se 18 muaj) nga ky
departament,

•

faktorëve të vizionit, përcaktimit të objektivave/qëllimeve, komunikimi
transparent, besimi, qëndrueshmëria, njohja e vlerave dhe motivimi, i kushtohet
shumë rëndësi,

•

departamenti në fjalë përdorë softuerin Prims për mbështetje të funksionimit të
zinxhirit të furnizimit,

•

funksionet e planifikimit, kontrollit, udhëheqjes, organizimit, monitorimit, janë
përdorur konsiderueshëm për të përmirësuar zinxhirin e furnizimit në këtë
organizatë,

•

është i nevojshëm arsimi dhe kapitali njerëzor për të influencuar rritjen e kualitetit
të shërbimit në këtë organizatë,

•

mungesa e financimit shihet si problem kryesor që vështirëson realizimin e
operacioneve logjistike,

•

buxheti i organizatës menaxhohet shumë mirë,

•

buxheti për operimin e organizatës është i mjaftueshëm.

Jemi munduar që të arrijmë që të marrim sa më shumë informata nga Policia e Kosovës
dhe FSK, mirëpo përshkak të konfidencialitetit të tyre, kjo ishte
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Në hulumtimin e FIQ& GAP të vitit 2012 kuptojmë se logjistika e Policisë së Kosovës
ka nevoja të ndryshme për organizim dhe funksionim të sistemit të tyre të logjistikës.
Ndërsa, në Raportin vjetor 2018 të FSK-së të vitit 2019, kuptojmë se FSK qëndron më
mirë në organizimin dhe funksionimin e sistemit të tyre menaxhimit të zinxhirit të
furnizimit, mirëpo ka ende vend për avancim.
Për këtë, vijmë në përfundim se për të përmirësuar organizimin dhe funksionimin e
sistemit të menaxhimit zinxhirit të furnizimit në Policinë e Kosovës dhe në FSK duhet
integruar një sistem ERP – Enterprise Resource Planning (planifikimi i burimeve të
ndërmarrjes), i llojit SAP.
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