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Abstrakti

Sot, të konsiderohen projektet si të izoluara nuk është aspak në përputhshmëri me
kërkesat e biznesit. Sot, kompanitë mundohen të gjejnë mënyra të reja për t’i trajtuar
projektet individuale apo projektet në grupe, programe apo portfolio. Në një ambient me
shumë projekte, kompleksiteti i menaxhimit reflektohet nga natyra shumë diverse e
projekteve. Njohja e ngjashmërive dhe diferencave në mes projekteve të ndryshme bëhet më
evidente për metodat e menaxhimit. Dhe kjo është arsyeja se pse projektet duhet të ndahen
sipas llojeve që u përkasin. Objekt trajtimi i temës sime është të kuptuarit e menaxhimit të
projekteve në portfolio dhe natyra e projekteve të cilat menaxhohen në portfolio. Për t’u
përmbushur qëllimet e kërkimit është formuar një kornizë konceptuale përmes konsultimit
dhe kërkimit të një literature të madhe. Qasja e kërkimit në këtë temë diplome është
realizuar duke përdorur dhe duke u bazuar në studime të shumta, të bëra në botë, të cilat,
sipas shumë vlerësimeve, mund të përdoren si shembuj ndihmës edhe në nivel lokal apo në
nivel vendi. Sa i përket këtij aspekti një ndihmë të madhe kam pasur nga Komuna e
Prishtinës, më saktësisht nga Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal, nga Drejtoria e
Urbanizmit, e Ndërtimit dhe e Mbrojtjes së Mjedisit si dhe nga ajo e Infrastrukturës Lokale,
duke më ofruar informata, sidomos rreth çështjes kryesore të studimit, qëllimit të tij:
definimi i projekteve dhe menaxhimi i tyre në portfolio.
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1 Parathënie
1.1 Hyrje
Sot, menaxhimi i projekteve është një punë profitabile por edhe emocionuese. Kjo
punë është me të vërtetë shpërblyese në aspektin jetësor, intelektual, por edhe material. Por
marrja me këtë punë mund të përcillet edhe me rreziqe, herë më të mëdha e herë më të
vogla. Për t’iu shmangur rreziqeve nevojitet aftësi dhe njohuri shkencore dhe kreative,
shumë herë edhe artistike, sepse edhe projekti është një formë arti në vete. Organizatat sot
përballen me një ambient me shumë më tepër diversitet, me shumë kompleksitet dhe shumë
kompetitiv, me konkurrencë si brenda ashtu edhe jashtë organizatës, por edhe me
konkurrencën globale në përgjithësi. Në përpjekje për të siguruar pozicionin në treg dhe,
ç’është edhe më esenciale, për ta ngritur organizatën në nivel konkurrence, organizatat
duhet të zhvillojnë strategji adekuate dhe t’i implementojnë ato në praktikë. Duke u bazuar
në nivelin e korporatave, strategjitë mund të zhvillohen duke përdorur programe dhe
projekte të llojeve të ndryshme dhe të madhësive të shumëllojshme varësisht nga situata.
Projektet janë të natyrave të ndryshme, varësisht se nga dedikimi dhe përmbajtja e tyre.
Projektet mund të ndahen sipas përmbajtjes, sipas formatit, sipas përshtatjes së objektivave
apo sipas specifikave që kanë. Në pajtueshmëri me nivelet e larta akademike, vërejtja e
shenjave që bëjnë dallimin e një projekti nga tjetri, është një hap i rëndësishëm sepse
ndihmon në definimin dhe orientimin e projekteve. Për këtë arsye studimet për menaxhimin
e projekteve kanë treguar se klasifikimi i projekteve thjeshtëson realizimin e projekteve,
sepse me klasifikimin e projektit, atij i caktohet natyra dhe misioni i tij. Strategjia për
përdorimin e shumë projekteve si formë taktike për të arritur objektivat e dëshiruara ka
krijuar një ambient stresi në organizata, duke pasur parasysh se klasifikimi i projekteve ka
reflektuar edhe në aspektin e burimeve njerëzore, duke i shtyrë organizatat që të kërkojnë
menaxherë bashkëkohorë, të kualifikuar, menaxherë që lehtë adaptohen me metodat dhe
format moderne të aktivitetit dhe të operimit. Kjo ka bërë që sot, menaxheri klasik i
projekteve të jetë pothuajse i padobishëm. Por ka edhe sfida të tjera: numri i madh i
projekteve çon në nevojën e grumbullimit dhe të menaxhimit të projekteve në një vend që
njihet si portfolio, aq më shumë kur kësaj i shtohet edhe sfida e ndarjes dhe e diferencimit
të projekteve përbrenda portfolios. Me zhvillimin e teknologjisë ka evoluar edhe metoda se
si duhet të trajtohen projektet, që nga faza e iniciuese e projektit e deri te përfundimi i tij.
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1.2 Definimi i problemeve
Ish republikat socialiste të Jugosllavisë që sot janë shtete të pamvarura dhe
demokratike, si dhe anëtare të Bashkimit Europian siq është Sllovenia dhe Kroacia, pas
ndarjes nga Jugosllavia për ta përballuar kolapsin ekonomik kanë aplikuar reforma radikale
dhe kanë implementuar politika ekonomike për transformimin dhe orjentimin e ekonomisë
sipas ideve të tregut të lirë. Pamvarsishtë që Jugosllavia ishte një federatë socialiste,
ekonomia e Jugosllavisë dallonte nga ajo e Bashkimit Sovietik dhe vendeve të tjera lindore.
Edhe pse të gjitha ndërmarrjet në atë kohë ishin në pronësi shtetërore ato kishin një liri
menaxhuese, sepse shpesh projektet apo stafi përzgjedheshin me votim nga këshilli i
punëtorëve. Por kuptohet që në përgjithësi vendimet në ndërmarrjet e asaj kohe mirreshin
nga qarqet e partisë së komitetit qëndror. Kosova është shteti i fundit që doli nga shpërbërja
e Jugosllavisë dhe për fat të keq edhe si më e prekura nga lufta së bashku me Bosnien.
Sot Kosova është duke kaluar në një proces rindërtimi në shum sfera të jetës dhe
realizimi i investimeve të duhura është një sfidë e cila reflektohet së pari si pasojë e
mungesës së politikave të duhura ekonomike, sepse siq e cekëm më lartë vendi jonë vie nga
një e shkuar politike socialiste dhe nga një luftë e cila shkaktoi shumë dëme njerzore dhe
materiale, dhe idetë rreth tregut të lirë, projektev dhe investimeve private për shum
gjenerata mund të jenë të pa njohura dhe për shum kënd ideologjikisht edhe të pa
pranushme dhe këto janë ato bariera që më pas shpien në mungesën e investimeve nga jasht
por edhe në mungesën e projekteve investuese nga brenda. Por atë që e shoh si njërin nga
shkaktarët kryesorë të kësaj ngecje, është menaxhimi jo i mirë i investimeve të bëra në
fillimet e pas luftës, por edhe të atyre aktuale: probleme që zënë fill që nga përzgjedhja e
projekteve jo të duhura dhe që vazhdon pastaj me menaxhimin e dobët të tyre.
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1.3 Definimi i qëllimeve
Qëllimi i këtij kërkimi është definimi i projekteve duke u bazuar në kërkesat dhe
nevojat që kanë organizatat, duke përdorur metodat që ndihmojnë orientimin e projekteve
sipas objektivave dhe synimeve që kanë ato, si dhe menaxhimi i tyre në portfolio. Duke e
parë të pamundur hulumtimin lidhur me këtë aktivitet në ndërmarrjet private, hulumtimi
është bërë në Komunën e Prishtinës, ku në një formë, ky aktivitet, është ekzistent. Ka rreth
4 vite që kur komuna ka filluar me ndarjen e projekteve sipas llojeve, dhe deri më sot
numërohet një total prej 50 milion euro investime dhe shum projekte që kanë rezultuar të
suksesshme, dhe kjo fal qartësisë rreth llojeve të projekteve dhe identifikimit të nevoiave të
qytetit. Ndarja e projkteve sipas llojit ka pasur efekt pozitiv edhe për lehtësimin e proceseve
të tenderimit, sepse me kuptimin e natyrës së projekteve përzgjdhja dhe menaxhimi i tyre
lehtësohet dukshëm, në krahasim me metodat klasike.

1.4 Definimi i objektivave
Objektivat e kërkimit janë planifikuar me saktësi dhe janë renditur në formë
kronologjike në mënyrë të atillë që natyrshëm shpien në arritjen e rezultateve të dëshiruara,
sepse dhe vet struktura e kërkimit është e formuluar në formën që ngjason me një
ingranazh. Përkundër objektivave të caktuara, të cilët janë të shumtë dhe që ndërlidhen me
studimin, secili objektiv ka rolin dhe rëndësinë e tij. Por në këtë punim studimor janë
paraqitur vetëm objektivat bazë, ku kuptohet që, objektivi primar i studimit është kuptimi i
rolit të portfolio menaxhmentit dhe definimi i projekteve sipas llojit.
Si hulumtimi, po ashtu edhe përpilimi pyetjeve, janë realizuar me synimin e kuptimit të
qasjes së kompanive lidhur me politikat menaxhuese në një sistem shumëprojektësh. Për të
përmbushur qëllimet e studimit kemi identifikuar objektivat në vijim:
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•

Kuptimi i rolit të portfolio menaxhmentit
o Përzgjedhja e projekteve
o Balancimi i portfolios

•

Kuptimi i rolit të programit dhe strategjisë
o Impelmentimi i programit
o Imlementimi i strategjisë

•

Kuptimi i natyrës së projekteve
o Klasifikimi i projekteve
o Kategorizimi i projekteve
1.5 Barrierat e kërkimit
Se si duhet të bëhet një kërkim ekzistojnë mendime të ndryshme. Shumë studime

nuk kanë dhënë frytet e dëshiruara, sepse janë iniciuar nga idetë si pasojë e mendimeve dhe
shkollave të ndryshme ekonomike. Zakonisht studiuesit më shumë u kushtojnë rëndësi
kërkimeve dhe sigurimit të informacionit, në aspektin kuantitativ, sesa fokusimit në një
problem të caktuar. Sigurimi i informacionit të studimit tonë bazohet më shum te kjo e
dyta, ku kërkimet janë orientuar më shum në aspektin kualitativ, ku informacionet reth
studimit janë siguruar nga zyrtarë të komunës së Prishtinës më saktësisht nga zyrtarë të
Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal, Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe e
Mbrojtjes së Mjedisit, që për arsye profesionale zyrtarët preferojnë të mbeten konfidencial.

1.6 Metodologjia e përdorur
Kërkimi fillon me mbledhjen e literaturës dhe të shqyrtimit të literaturës relevante
për portfolio menaxhmentin dhe projekt-menaxhmentin, për performancën e portfolios së
projekteve, për teknikë-sistemin e klasifikimit dhe të kategorizimit brenda llojit të
projekteve. Me synimin për ta realizuar me përpikëri, studimit i është bërë një kornizë
konceptuale e cila udhëzon tërë procesin e kërkimit. Kjo përcillet nga një qasje kualitative e
dizajnuar si shembull i studimit të shumëfishtë, që bën të mundur që kërkuesi të mbledhë
të dhënat nga shumë dimensione të renditura në mënyrë kronologjike
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Figura 1.1 Procesi kërkimit

2 Menaxhimi i portfolios
2.1 Ambienti shum projektësh
Në organizata ku ka shum projekte aktive, metoda më praktike për menaxhimin e
tyre është: “menaxhimi në portfolio”. Disa projekte menaxhohen individualisht varësisht
nga madhësia dhe kompleksiteti i tyre. Por, në rastet kur kemi shumë projekte duhet të
aplikohen metoda që mundësojnë menaxhim të shumë projekteve njëkohësisht dhe në një
vend. Termi multiprojekt apo projekte të shumta definohet si ambient në të cilin shumë
projekte menaxhohen njëkohësisht

apo, siç i referohemi ne, me termin portfolio

menaxhment. Menaxhimi i projekteve të shumta në numër nuk është vetëm një formë shum
dimensionale dhe komplekse apo metodë thjeshtë për orientimin e projekteve përmbrenda
sistemit, për më shumë, ky menaxhim ofron stabilitet në aktivitetin e mbrendshëm të
organizatës dhe hap portën për zhvillimin e projekteve në të ardhmen si dhe upgrade-timin
apo përmirsimin e projekteve egzistuse duke përdorur metodë e krahasimit. Por një numër i
madh i projekteve të cilat klasifikohen në mesin e atyre të vogla, shumica e tyre kanë natyrë
strategjike, realizohen për të arritur avantazhe në treg dhe për arsye të rivalitetit me
konkurrencën. Falë zhvillimit të shpejtë softuerik, një menaxher i vetëm arrin të bëjë
paralelisht

grumbullimin, vendosjen dhe listimin e shumë projekteve në sistem, me

përgjegjësi të plotë dhe pa asistencë. Por, me këtë, nuk përfundon e tëra.
Duke njohur natyrën e projekteve kuptojmë se secili projekt, pa marrë parasysh
ngjashmëritë me projektet tjera, prapë se prapë ka veçoritë dhe karakteristikat e veta që në
një mënyrë e bën unik, dhe kjo nuk është një klishe. Për këtë arsye disa projekte duhet të
ndahen duke përdorur shenjat dalluese, sipas qëllimeve dhe nivelit të ngjashmërisë. Disa
projekte me ngjashmëri të vogla kanë qëllime të ndryshme, apo e kundërta, projektet e
ngjashme kanë qëllime të ngjashme. Sa më diverse të jetë natyra e projekteve që mbahen
njëkohësisht në portfolio, aq më kompleks bëhet menaxhimi i tyre. Për këtë arsye, para se
të aprovohet një projekt i gatshëm apo të iniciohet fillimi i një projekti të ri, duhet të bëhet
analizë e hollësishme. Projekti duhet të kalojë edhe nëpër komisionet që do të bëjnë
vlerësimin, dhe ç’është edhe më e rëndësishme, parashikimin e përfitimeve që do të sjellë
ai projekt në kompani.
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2.2 Procesi i menaxhimi të portfolios
Duke parë rolin që portfolio menaxhmenti ka sot, mund të konstatojmë se portfolio
është indikatori kryesor për funksionimin e organizatës si një trup i shëndoshë, ku portfolio
mund të shihet si arterie që mundëson funksionimin e organizatës si një rrjet që bën lidhjen
e projekteve me strategjinë e organizatës.

Menaxhimi projekteve në portfolio është një metodologji strategjike me qëllimin që
të bëjë grupimin, renditjen dhe klasifikimin më të mirë që mund t’u bëhet projekteve.
Megjithatë portfolio menaxhmenti nuk garanton suksesin në arritjen e qëllimeve strategjike
dhe të objektivave, por rrit shanset për t’i realizuar ato. Portfolio e projekteve mund të
kuptohet edhe si një organizatë që operon në një dimension vizual, organizatë e cila mund
të jetë i përkohshme apo e përhershme, varësisht prej rezultateve që arrin në realitet.

Objektivat dhe fazat e implementimit, të definuara më së miri, të menaxhimit të
portfolios së projekteve, u identifikuan nga puna e (R. Max Wideman,2006). Ato kanë
marrë vlerësim maksimal sipas objektivave të biznesit, direktivave strategjike, si dhe të
balancimit të portfolios së bashku me strategjitë. Sipas R. Max Wideman-it procesi i
menaxhimit të portfolios së projekteve mund të ndahet në dhjetë hapa logjikë (Tab 2.1),
sidoqoftë para aplikimit të këtyre hapave duhet të jenë qartësisht të kuptueshme dy fusha
fundamentale:

1. Duhet të jet e kuptushme natyra dhe struktura e projektev që do të menaxhohen në
portfolio.
2. Duhet arrihen marrveshje mbrenda organizatës për prioretizimin dhe balancimin e
vendimev.
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Hapat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Përshkrimi
Instalimine Portfolios
Identifikimi e nevojav dhe mundësive
Vlerëzimin e opcioneve
Caktimin e punimev
Prioretizimin e punimeve
Balacimi dhe marrja e vendimeve
Autorizimin e punimev
Planin dhe ekzekutimin e punimeve
Raportimin mbi gjendjen e portfolios
Përmirsimin e portfolios

Përgjegjsitë
Menaxhmenti Egzekutiv dhe Portfolio
Menaxhmenti
Portfolio Menaxhmenti
Portfolio Menaxhmenti
Portfolio Menaxhmenti
Portfolio Menaxhmenti
Portfolio Menaxhmenti
Portfolio Menaxhmenti
Projekt Menaxhmenti
E gjith zyra e Projektit
Portfolio Menaxhmenti,
Projekt Menaxhmenti
Menaxhmenti i Operacioneve

Tabela 2.1 Procesi i menaxhimit të portfolios (R. Max Wideman,2006, fq 40-62)

Siç mund të shihet nga tabela, menaxhimi i portfolios përfshin pothuajse gjithë
organizatën. Kjo tregon atë që e cekëm më lart, se portfolio menaxhmenti e luan rolin e
arteries në një organizatë. Duhet cekur se, secili nga këta dhjetë hapa, është pranuar dhe
mbështetur nga Instituti i projekt-menaxhmentit.
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2.3 Përzgjedhja e projekteve
Në shumë studime është vënë theksi te rëndësia e strategjisë konform selektimit të
projektit, kur bëhet fjalë për suksesin e portfolios. Portfolio mund të cilësohet si aktivitet
periodik i involvuar në selektimin, mbledhjen dhe analizimin e projekteve të propozuara,
krahas atyre që janë në dispozicion. Synimi është identifikimi i projekteve që përputhen me
objektivat e organizatës të vendosura në rend të dëshiruar, duke mos i tejkaluar burimet në
dispozicion apo duke mos i cenuar detyrimet. Ka mendime që vijnë, sidomos nga qarqet e
korporatave të mëdha,

se një organizatë e suksesshme mund të ndërtohet vetëm me

zgjedhjen e projekteve të mëdha, duke i konsideruar projektet e vogla thjeshtë një kosto, si
në aspektin kohor, ashtu edhe atë material. Në realitet kjo qasje ndaj projekteve nuk
garanton një portfolio optimale. Vendimi për të filluar një projekt duhet të bazohet në
analizat e rrjetit të projekteve në vend të projekteve të izoluara. Kjo pikëpamje sot është
strategji e shumë kompanive, të cilat janë të hapura ndaj ideve dhe mendimeve të ndryshme
dhe zgjedhja e një projekti të fortë individual nuk dërgon në formulimin e një portfolio me
pretendime të shumta. Për më shumë, gjatë procesit të selektimit duhet të konsiderohen
objektivat e tërësishme të përpiluara sipas nevojës dhe synimeve. Mjetet e tanishme të
selektimit nuk e adresojnë çështjen e lidhjeve mes projekteve dhe nuk mjaftojnë për t’i
vlerësuar variablat jo monetare, siç është diversiteti i projekteve. Në praktikë është
dëshmuar pozitiv korrelacioni mes përzgjedhjes së portfolios me rezultatet e arritura të
portfolios dhe qëllimit të programit. Selektimi i portfolios nënkupton radhitjen e projekteve
sipas

strategjisë së planifikuar dhe sipas prioritetit. Organizatat e identifikuara si

përformueset më të mira tentojnë të bazohen në strategji që bëjnë selektimin e projekteve
bazuar në specifikat e projektit dhe jo në metodat e thjeshta financiare. Kjo qasje përfshin
alokimin e burimeve në lloje të ndryshme projektesh dhe ndihmon në ngritjen e
performancës së portfolios. Por projektet që realizohen në qarqet shtetërore siq është niveli
qendror dhe aj lokal, përzgjedhja e projektev bëhet, pas analizave të ekspertve siq jan,
ekspertët financer apo ata të mjedisit, ku më pas mirret vendimi që projekti mund të
realizohet apo jo. Nëse projekti plotëson kushtet e vëna nga ekspertët, atëher komuna apo
ministria lëshon një udhëzim administrativ ku përcaktohen procedurat dhe kushtet që
kompanitë e interesuara për projektin duhet që t’i plotësojnë.
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Kushtet që kompania duhet t’i plotësoj mund të jenë varsisht nga natyra e projektit,
por ato themelore janë: përvoja në projektet të ngjaishme dhe oferta financare. Për këtë
arsye komisionet vlerësuese dizajnojnë korniza të cilat i kan të paraqitura të gjitha kriteret që
kompanit duhet t’i ken, dhe që më pas do shërbejë edhe si udhëzues për komisionin gjat vlerësimit
të projektev.

Organizatat, në përgjithësi, kanë dy alternative kur vendosin se me cilat projekte do
të fillojnë. Së pari duhet që të gjitha projektet të trajtohen njësoj dhe vendimi të rrjedhë nga
vlerësimet. Së dyti duhet të krijohen grupe, në mënyrë që më pas të mblidhen projektet me
kuptim. Organizatat mund të alokojnë një përqindje të caktuar në burimet e tyre për secilin
grup të projekteve, në mënyrë që procesi i selektimit të realizohet brenda grupit. Opinioni i
dytë është menaxhimi i nivelit më të lartë, që mundëson alokimin e burimeve në grupe të
caktuara përpara se të bëhet selektimi i projekteve.
Por ekziston edhe një strategji e selektimit, e cila ka filluar të përdoret gjatë viteve
80 dhe në fillim të viteve 90 të shekullit XX, kryesisht nga korporatat. Kjo strategji e
selektimit është R&D (Research and development) apo hulumtim dhe zhvillim. Shumë
shpesh përmes strategjisë R&D përzgjedhja e projekteve është bërë vetëm në bazë të
analizës financiare, duke i marrë parasysh kriteret si vlerën aktuale neto (NPV) i cili është
tregues i vlerës që një investim apo projekt do të mund t’i jap kompanisë, apo normën e
brendshme të kthimit (IRR) që është tregusi i normës efektive vjetore te përbërë, që mund
të fitohet mbi kapitalin e investuar, formë e cila nuk ka dhënë rezultatet maksimale
përkundër asaja se një projekt mund të jetë një propozim i mirë për investime, nëse IRR-ja
e tij është më e madhe se kostoja e kapitalit të projektit ose nëse është më e madhe se
norma e fitimit që mund të fitohet nga investimet alternative që zakonisht kan natyrë
strategjike. Është e kuptueshme se synimi i çdo kompanie është rritja e profitit financiar.
Por jo gjithçka është financë. Strategjia e projekteve R&D është praktika më e mirë të cilën
mund ta aplikojnë prodhuesit, sepse në përmbajtje ka ato që quhen hapat e artë për
zhvillimin e një projekti, e që janë ideja, hulumtimi dhe prototipi. Realizimi i projekteve
sipas kësaj qasje e bën të lehtë edhe selektimin. Por, duke e parë natyrën
shumëdimensionale të strategjisë R&D, rreziku është i lartë.
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2.4 Balancimi i Portfolios
Projekte të balancuara nënkupton portfolio të balancuar dhe portfolio e balancuar
nënkupton kompani të balancuar, ky përkufizim mund të duket qudi por ja që deri këtu ka
arritur roli i menaxhimit të projekteve në kohët e sotme. Një portfolio e projektit është mirë
i balancuar atëherë kur i mundëson një kompanie për t’u zhvilluar dhe arritur rritje mbi
objektivat e profitit, të asocuara me strategjitë e korporatës, duke mos e ekspozuar
kompaninë në rreziqet e tregut me të cilat ballafaqohen kompanitë e luhatura. Portfoliot me
performancë të lartë përbëhen nga një kombinim i duhur i projekteve, përderisa qëllimi për
maksimizimin e vlerës është predominant . Ky aspekt fokusohet në variabla jomonetare që
kanë të bëjnë me selektimin e projekteve dhe me vendimin për të balancuar portfolion
bazuar në llojin e projekteve, në nivelin e rrezikut dhe përshtatshmërinë sipas burimeve. Për
këtë arsye, që nga fillimi, duhet të merret parasysh forma mbi të cilën do të realizohen
projektet dhe, gjithashtu, të merret parasysh niveli i kufizimeve, si koha dhe kosto, tipare që
imponojnë realizimin e projekteve sipas metodës së trekëndëshit të projekt menaxhmentit
gjithashtu, i njohur si “Trekëndëshi i Hekurt”, metodë në të cilën atributet e cekura më lart
janë primare. Ka shumë autorë që e mbështesin këtë model, ashtu edhe një pjesë e cila e
kundërshton, disa autorë janë të mendimit që ky model mbetet bazament për suksesin e
projekteve, por se ka nevojë që kohë pas kohe të bëhen përmirsime varësisht situates apo
rethanave në të cilat realizohet projekti, apo specifikave të tij. Autorët si (Michael W.
Newell dhe Marina N. Grashina, 2003) e mbështesin këtë model edhe në studimin e tyre.
Gjithashtu edhe autori (Erik Bethke, 2003) i cili në studimin e ti fokusohet më shum në
realizimin e projekteve softuerike më saktësisht në zhvillimine e video lojrave, ku paraqet
të njejtën skemë por me një ndryshim, ai zavendësoi qëllimet e projektit me kualitetin e tij.
Këtë ndryshim e hasim edhe në studimin e (Albert Lester, 2013) i cili më shum fokusohet
tek shembujt rreth industrisë së prodhimit të avionëve dhe makinav, duke na lënë të
kuptojmë që objektivat e projektit janë gjithmonë të njejta, i cili është fitimi, por është edhe
kualiteti i njërit nga synimet primare të projektit, të paktën në rastin e zhvillimit të
softuerëve, video lojrav, dhe makinave.
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Por ky mendim nuk mund të mirret parasysh në të gjitha rastet e projekteve, por e
pranueshme mund të jetë që faktorët si koha dhe kosto mund të jenë kufizues të kualitetit
në një projekt që ka për qëllim zhvillimn e një produkti, pa marrë parasyshë llojit dhe
natyrës së projektit, formave apo rethanave në të cilat një projekt i caktuar realizohet.

Fig 2.1 Trekëndëshi i projektev (Erik Bethke, 2003,fq 65-73 )

Çdo linjë e trekëndëshit është një lidhje ndërmjet dy qëllimeve. Çdo linjë duhet të
etiketohet saktë dhe me përgjegjësi të plotë ose mund të ketë pasoja negative në vendimet
që do të mirren. Këto modele përshkruajnë edhe tre faktorët negativ që duhet pasur
parasysh dhe kujdes për qdo projekt të cilin synojmë ta menaxhojmë më së miri që mund të
jetë e mundshme ku faktorë si: vonesa kohore, shpenzimet mbi buxhetin e paraparë, apo
rrezikimi i cilësisë jan shkaktarë që ndikojnë në gjithë procesin e realizimit dhe menaxhimit
të projektit. Kjo mund të tinglloj shum pesimiste por ja që është e vërtetë që projektet e
menaxhuara mirë, marrin kohë, kushtojnë shum, dhe prap egziston rreziku që kualiteti të
mos jetë ai i që është pritur apo parashikuar. Kurse projektet e menaxhuara keq de fakto
dhe de jure do shfaqin të tria anët negative.
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Fig 2.2 Format e implementimit të trekëndëshit të projektev (Erik Bethke, 2003,fq 65-73 )
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▪

Porjektet mbrenda buxhetit dhe në kohë - kupton që duhet bërë sakrificë në
kualitet

▪

Projektet me kualitet të lartë dhe mbrenda buxhetit – kupton që do të ketë vonesa
në realizimin e projektit

▪

Projektet me kualitet të lartë dhe në kohë – kupton që duhet bërë shpenzime
shtesë për realizimin e projektit
Argumentin e (Erik Bethke,2003) në kontekstin biznesor përkundër asaj që

fokusohet në vetëm një lloj projekti, dëshmohet edhe nga kërkimi i (Brenda
Whittaker,1999) ku tregon që kriteri kryesor për suksesin e projekteve sidomos në sektorin
e IT-së janë kur projektet realizohen në kohë, sipas ose në bugjetin e parashikuar, dhe
produkti ka kualitetin dhe funskionimin ashtu siq është kërkaur. Në kërkimet e (Brenda
Whittaker, 1999) përkufizohen edhe arsyet e dështimit, duke parë si shkas kryesor: oraret e
tejzgjatura, shpenzimet përtej buxhetit, dhe dështimin për të përmbushur nevojat e palëve
me interes, dhe gjithashtu bën definimin e faktorëve kryesor të dështimit duke dhënë edhe
argumente analitike dhe statistikore dhe duke paraqitur nivelin e rrezikut edhe me anë të
përqindjeve.
➢ Tejaklimi i buxhetit 30% ose më shum
➢ Gjatësia e orareve 30% ose më shum
➢ Projekti i anuluar ose i shtyer
Sot ka shumë softuer të ndryshëm në treg për zhvillimin e strategjive të tilla si
metoada: interaktive, ujvara (Waterfall), ekstreme, të unifikuar, etj. Por asnjë nga këto
metodologji të zhvillimit nuk janë ilaç magjik. Përkundër metodave dhe mundësive të
shumta strategjike që sot egzistojnë për zhvillimin, dhe menaxhimin e projekteve prap se
prap menaxherët gjithnjë do të ballafaqohen me pyetje se si të menaxhojnë më mirë
projektin. Për balancimin e portfolios duhet të merret parasyshë edhe rëndësia e
dimensioneve të projekteve afatshkurtra, përkundër atyre afatgjata, sepse këto dimensione
mund të kenë varshmëri mes vete. Për shembull, projektet afatgjata janë në korrelacion me
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projektet e mëdha, atëherë kur një rrezik i madh kanoset si shkas i inovacioneve të niveleve
të larta.

3 Menagjimi i programit
3.1 Përshkrimi i programit
Në termat universal një program përshkruhet si bërje e planeve apo caktim i
detyrave të cilat do të bëhen në të ardhmen sipas një rendi të përshtatshëm. Por, sipas
Institutit të projekt menaxhmentit (PMI), programi definohet si “një grup i projekteve të
lidhura , të menaxhuara në mënyrë të koordinuar për të arritur përfitimet dhe për të bërë
kontrollin e tyre dhe jo t’i menaxhojë individualisht.” Kjo i referohet ndërlidhjes së
objektivave të ndryshme të projekteve në mënyrë që të rriten rezultatet dhe arritjet e
projekteve të kombinuara. Dimensionet e programit mund të shkojnë edhe deri te kuptimi i
programit si një kornizë për grupimin e projekteve ekzistuese, apo për definimin e
projekteve të reja dhe për të fokusuar tërë aktivitetin e nevojshëm për të arritur përfitime sa
më të mëdha. Këto projekte menaxhohen në mënyrë të koordinuar, për të arritur një qellim
të përbashkët, për të nxjerrë benefite të cilat në raste tjera nuk do të realizoheshin nëse do të
menaxhoheshin të pavarura.

Mund të thuhet se theksi kryesor i menaxhimit të programit është efikasiteti përmes
prioritizimit, planifikimit dhe koordinimit në menaxhimin e projekteve. Në një program
projektet mund të dekompozohen në subprojekte dhe më pas aktivitetet pasojnë shumë
racionalisht për ta ndihmuar menaxhimin, i cili pastaj centralizohet dhe koordinohet.
Njësoj, si portfoliot edhe programet përqafojnë aspektin strategjik të planifikimit dhe të
aktivitetit. Programi në praktikë karakterizohet me dy veti që janë: proceset ciklike dhe
ndërvarshmëria, karakteristika që një program e bëjnë të jetë mjeti ideal në lidhjen e
projekteve me qëllimet dhe objektivat e biznesit. Procesi ciklik involvon një periudhë
stabile në të cilën do të mblidhen benefitet dhe vendimet për të reduktuar dallimet dhe
kontradiktat. Karakteristika e dytë lejon bërjen e radhitjeve strategjike të projekteve.
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Shpesh herë ambienti i programit përballet me paqartësi dhe kompleksitete. Aty
involvohen shumë faktorë dhe kuotëmbajtës me konflikt interesi, duke iu subjektuar
ndryshimeve emergjente. Prandaj programi kërkon integrimin e njohurive edhe nga shumë
disiplina të tjera. Sot propozohet që të sigurohet një implementim i suksesshëm i strategjisë,
pasi që menaxhmenti i programit është një metodologji që reagon me këto dinamika. Edhe
pse programet janë të vazhdueshme dhe kanë aspekt afatgjatë, cikli i tyre jetësor është i
limituar sa i përket kohës dhe në një kohë të caktuar secili program to ta ketë fundin e vet.

Është e domosdoshme një strukturë për nevojat e menaxhimit të programit, për t’iu
adresuar sfidave kulturore politike dhe organizative. Gjithashtu, është e nevojshme që,
benefitet racionale që gjenerojnë nga programi, të kenë impakt të madh në strukturën e
programit dhe duhet të bëhet diferencimi në mes tre tipeve të programit: programit të
portfolios, programit të orientuar në qëllime dhe programit thelbësor. Në rastin e parë,
qëllimi kryesor është që të menaxhohet projekti me burime efikase, me qëllim që më pas të
përfitohen aftësi dhe njohuri. Një program i orientuar në qëllim është iniciuar për t’u
përballur me nivel të larte të pasigurisë. Gjithashtu, edhe ky tip përfshin mësimin në kuadër
të procesit. Programi thelbësor e përkthen strategjinë e biznesit në aksione të qarta dhe
zhvillime të reja. Në fund kuptojmë se esenca e programit është që të merret me ndryshimet
graduale, t’i shtojë funksionalitet apo ta përmirësojë infrastrukturën ekzistuese, sistemin
apo procesin e biznesit në përgjithësi.
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3.2 Cikli jetësor i programit
Cikli jetësor mund të kuptohet si një varg i plotë dukurish ose shndërrimesh që
kryhen brenda një kohe të caktuar dhe që përsëriten rregullisht sipas po asaj radhe.
Ekzistojnë opinione të ndryshme sa i përket ciklit jetësor të programit dhe fazave që duhet
t’i ketë një cikël jetësor i programit. Shumë autorë kanë bërë studime duke hartuar skema të
ndryshme dhe duke përshkruar ciklin jetësor. Të gjitha këto studime gjejnë mbështetje në
argumente të ndryshme. Shumica e librave dhe udhëzuesve që janë shkruar për
menaxhimin e programit në këto 10 vitet e fundit kan sygjeruar për 'fazat' e programit, të
cilat janë thjesht perspektiva lineare të projektit. Kjo qasje mund te demtojë efikasitetin e
programit dhe mundësinë e tij për të ofruar strategjin e nevojshme. Edhe pse tani ështe
arritur dakordimi që objektivat e programit jan ato që prodhojnë benefiet në nivel të
bizneseve duke lidhur mes vete strategjinë dhe projektet, ku edhe retorika të vogla të
menaxhmentit kan arritur që të depertojnë në literaturën dhe praktikat e menaxhimit të
programeve.
Detyra kryesore në fazat e para të çfarëdo programi është të krijojë një plan që ka
shumë mundësi të rrisë vlerën e kompanisë, të përcjellë me inicimin e aktiviteteve, si dhe
krijimi i strukturës së nevojshme për proceset e mëtutjeshme. Kuptohet, programi ka një rol
të madh për ngritjen e vlerave të kompanisë, sepse projektet ndërtohen në pajtim me
objektivat e programit, e që thelbësor është caktimi i përfitimit. Dhe në përfundim të
programit bëhet një vlerësim i bazuar në objektivat e predeterminuar të projektit dhe një
përmbledhje e mësimeve që janë nxjerrë nga programi.
Me anë të kuptuarit të procesit dhe të programit në përgjithësi, gjithashtu edhe të
njohjes së ambientit ku do të aplikohet programi, shohim se fazat më të përshtatshme të një
ciklit jetësor të programit janë: formulimi, organizimi, ekzekutimi, vlerësimi dhe proceset e
përfundimit të ciklit apo përmbylljes së programit, faza të nxjerrura nga studimet i Institutit
për Projekt Menaxhment (Project Management Institute, PMI, 2013) si dhe të mbështetura
nga Institutit për menaxhim të suksesshëm të programit (Managing Successful
Programmes, MSP) faza të cilat qartësojnë ciklin jetësor të programit përmes një diagrami
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që reprezenton interpretmin për ciklin jetësorë të programit sipas standardeve të kohës së
sotme (fig 3.1).

Figura 3.1 Cikli jetësor i programit (PMI, 2013, fq 17-33)
Faza e formulimit dhe e vlerësimit demonstrojnë tiparet strategjike, kurse organizmi
inkorporon aspektet sistematike të menaxhimit.
•

Formulimi : dhënja e kuptimit, kërkimi i alternativave, evaluimi i opsioneve, dhe
alternative.

•

Organizimi :planifikimi i strategjisë dhe selektimi i veprimeve që do të ndërmirren.

•

Ekzekutimi: ekzekutimi i veprimeve , dhe suportimi i aktiviteteve operacionale.
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•

Vleresimi: vleresimi i benefiteve, dhe marrja e vendimit për ndryshimin e drejtimit
të programit nëse është nevoja.

• Shpërberja : rilokimi i njërezve dhe fondeve.
4 Strategjia
4.1 Zhvillimi dhe implementimi i strategjisë
Menaxhimi i portfolios dhe i programit konsiderohet mjet organizativ për të drejtuar
projektet bazuar në strategjitë e korporatave dhe për të përmirësuar rezultatet e
përgjithshme të biznesit. Në vend që të jenë alternative këto qasje, duhet të jenë
suplementare për implementimin e suksesshëm të strategjisë. Strategjitë e korporatave
formulohen lehtë, por vështirë implementohen. Prandaj duhet të ketë një koncept se si
organizatat të mund t’i realizojnë qëllimet dhe objektivat. Paracaktimi për t’i
operacionalizuar strategjitë bëhet duke i ulur ato në nivelet e biznesit dhe më pas duke e
bërë shpërndarjen e projekteve në programe dhe portfolio. Ekzistojnë dëshmi të
mjaftueshme që tregojnë se projektet, programet dhe menaxhimi i portfolios janë mjetet
kryesore në procesin e strategjisë organizative. Organizatat e suksesshme në
implementimin e koncepteve strategjike tentojnë të rishikojnë performancën e projekteve
lidhur me formulimin e strategjisë përderisa evaluimi i programit dhe i performancës së
portfolios janë pjesë e procesit të strategjisë. Definicioni i dhënë nga (James T Brown,
2007) e përshkruan program menaxhmentin si “procesi i marrjes së vendimeve me natyre
taktike dhe startegjike, kurse projejkt menaxhmentin si realizator të projekteve që është i
obliguar t’i krijojë dhe dorëzojë, bazuar në kornizat që janë vendosur nga programmenaxhmenti”. Kurse autori (Bill Richardson, 2009) nga kompania Micorosoft shpjegon
procesin e zhvillimit dhe fazat e implementimit të strategjisë dhe lë të kuptojmë se
strategjia e projektit është edhe vet strategjia e kompanisë ku përfshihet si portfolio edhe
programi . Sipas autorit (Bill Richardson, 2009) një strategji është : “një plan i detajuar
për arritjen e suksesit dhe caktimi një grup i aktivitetesh dhe vendimesh për arritjen e
qëllimeve afatgjate”. Gjithashtu ai bën lidhjen e strategjisë edhe me shumë faktorë të tjerë
që ndikojnë në realizmin e projekteve. Por kjo lidhje e strategjisë së projekteve me
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strategjinë e kompanisë në përgjithësi ka gjasa të dështojë në implementimin e strategjisë
në nivel korporatash, sepse korporatat e mëdha e shohin këtë koncept thjesht si metodë për
të bërë koordinimin dhe drejtimin e projekteve.

Asnjë organizatë nuk mund të fillojë të mendojnë për një strategji pa pasur objektiva të
qarta, që duhet të jenë prioritet, dhe që janë të bazuara në nevojat e biznesit dhe të tregut.
Objektivat synojnë maksimizimin e vlerës së organizatës dhe për tërhjekjen e aksionerëve,
duke parë edhe kohën si faktor kritik. Kërkesat e pa plotësuara të konsumatorit janë thelbi i
krijimit të ides së biznesit dhe zhvillimit të një strategjie. Përkundër asaj që analiza e
konumatorit mund të përfshihet në zhvillimin e strategjisë, ato mbahen zakonisht të ndara
për të nënvizuar për të lehtësuar analizen e nevojave të vazhdueshme të klientit si pjesë e
menaxhimit të përditshëm.Para zhvillimit të strategjisë çdo kompani duhet të dijë pse
konsumatorët blejn prej tyre, dhe pse prej konkurentëve. Për sigurimin e këtij informacioni
duhet bërë kërkime në pikat e shitjes apo me anë të sondazheve. Informacioni i mirë, i
vlefshëm dhe i rregullt është thelbësor për zhvillimin e strategjisë së projektit. Gjithashtu të
menduarit strategjik është një faktor i rëndësishëm që na qon në zgjidhje të orietuara duke
u bazuar në kërkime dhe me bërjen e pyetjeve të duhura, që më pas ndihmojnë në
formulimin e planeve dhe strategjive dhe impementmit të tyre. Sistemi më i mirë për
implementimin e strategjive bëhet duke përdorur llogaritjet e balancuara. Kjo realiziohet
me anë të një kornize të krijuar, dhe të paraqitur në një artikull, nga studiuesit e univerzitetit
Amerikan Harvard (Robert S. Kaplan dhe David P. Norton,1992) si një mënyrë për
neutralizimin e limiteve të menaxhimit përmes matjeve financiare, ku strategjia
konsiderohet nga katër perspektiva: financiare, të konsumatorit, procesit të biznesit ,
mësimi dhe rritjes. Kurse sa i përketë zhvillimit të strategjisë në termat e sotëm modern
autori (Bill Richardson, 2009) fokusohet në tri pyetje themelore:
1. Ku jemi ne tani?
2. Ku duhet të shkojmë?
3. Si të arrijmë atje?
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Përgjigjet ndaj këtyre tri pyetjeve përcaktojnë edhe vet strategjinë e kompanisë, gjithashtu
bën ndarjen e zhvillimit të strategjisë në tri faza të rëndësishme, ku vlerësimi, analiza, dhe
gjetja e opcioneve dhe zgjidhjeve relevante bëhet duke u bazuar edhe në nevojat specifike
të kompanisë, në mënyrë të gjetjes së strategjisë më të përshtatshme (fig 4.1)
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Fig 4.1 Procesi i zhvillimit të strategjisë

Secila strategji e suksesshme mund të jetë katalizator për mendimin dhe qasjen strategjike.
Si një menaxher i programit apo projektit , duhet kohë relativisht e gjatë per identifikimin e
strategjive për biznesin e ri apo për studimin e fizibilitetit. Përkundër përfshirjes së të
shumë dimensioneve të menaxhimit në procesin e implementimit të strategjisë, ekziston
diferencë e dukshme në mes menaxhimit të portfolios, programit dhe projektit sa i përket
implikimit të tyre në strategjin e kompanisë. Kjo vërehet sidomos tek qasja e tyre ndaj
ndryshimeve, kontrollit dhe procesit të evaluimit. Derisa portfolio drejtohet më shumë nga
strategjia e kompanisë e cila synon të jetë stabile, e kujdesshme dhe afatgjate, menaxhimi i
programit merret më shumë me strategjinë e aktivitetit të biznesit. Program menaxhmenti
involvon objektiva të qarta, kështu që indikatorët e performancës janë të paracaktuar, kurse
portfolio kërkon t’i arrijë dinamikat e ambientit të biznesit dhe të ndryshimeve me
përgjegjësi të lartë, të cilat shprehen në rolin specifik të menaxherit dhe përgjegjësive, për
çka menaxherët e involvuar në portfolio apo programe përkushtohen së bashku me
pjesëtarët e stafit apo grupit për arritje më të mira të benefiteve për organizatën dhe
klientin. Menaxherët e portfolios përmbushin detyrat e tyre me kërkesën e kompanisë që,
në fund rezultatet të përputhen me objektivat e organizatës, që është një proces i cili kërkon
koordinim të portfolios, duke ofruar qasje në informata të besueshme, të cilat më vonë
përdoren në proceset e mëtejshme. Roli i menaxherit të programit është, të gjejë mundësi
dhe ide për hartimin e programeve, të ketë aftësinë për të improvizuar përpara se ta
implementojnë, të merret me analizimin e aspektit të sigurisë dhe pasigurisë, si dhe me
nivelin e ndryshimeve që duhen bërë. Roli i një menaxheri të projekteve është i
simplifikuar apo i kufizuar në shumë aspekte. Për t’i arritur qëllimet e projektit kjo
perspektivë mbart rrezikun që menaxherët e projektit të mos jenë të vetëdijshëm për ta
vërejtur situatën në të cilën gjendet projekti, që, si pasojë, vjen deri te shtyrja e realizimit të
projektit, pa marrë parasysh kuptimin e tërësishëm apo koston e projektit. Ky fenomen
mund t’iu ndodhë edhe menaxherëve më të zot.
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4.2 Diferencimi mes projekteve në portfolio
Sado që faktorët e suksesit në menaxhimin e projekteve individuale janë diskutuar
shumë dhe gjerësisht, ende vazhdon të shtrohet pyetja: Cilët janë faktorët e suksesit kur
menaxhojmë një grup projektesh në të njëjtën kohë? Përbrenda një korporate është e
kuptueshme që ka shumë projekte, të cilat menaxhohen në të njëjtën kohë, por numri i
projekteve aktive, i atyre në realizim e sipër apo i projekteve që planifikohen të realizohen
në të ardhmen, nuk është tregues i suksesit apo ecurisë së kompanisë apo edhe i madhësisë
së saj. Numri i madh i projekteve automatikisht na dërgon te portfolio, që për ta kuptuar
suksesin dhe funksionimin e portfolios duhet pasur në konsideratë objektivat e menaxhimit
të portfolios, efikasiteti i së cilës mund të definohet në bazë të nivelit në të cilin një
portofolio ka pasur sukses në përmbushjen e objektivave. Kjo vlen për çdo ambient ku ka
projekte, qoftë ajo organizatë profitabile apo joprofitabile.

Ekziston pajtueshmëri se niveli i suksesit asociohet me nivelin e suksesit të
portfolios. Por, për arritjen e qëllimeve të projektit është i domosdoshëm edhe
ndërmjetësimi i menaxhimit të projekteve (kuptohet që roli kyç është efikasiteti i
menaxhimit të portfolios, gjë që po dëshmohet dita ditës). Një faktor tjetër që na qon drejt
një menaxhimi të suksesshëm konsiderohet kur në një ambient me shumë projekte ipen
detyra realiste nga menaxheri i projektit si dhe kur ështe qartë i definuar kompleksiteti i
projektit dhe caktimi i fazave nëpër të cilat do të kalojë projekti. Gjithashtu, duhet cekur se
ekziston edhe faktori kohë. Disponueshmëria e kohës ndihmon që menaxheri i projektit të
ketë më shumë kohë dhe hapësirë për ide, për të menduar, për të perceptuar dhe analizuar
në mënyrë që projekti të jetë sa më i suksesshëm. Që suksesi të jetë sa më lehtë i arritshëm
nevojitet që të ketë standard në proces, gjë që është shumë e rëndësishme në menaxhimin e
projekteve individuale, përkundër efektit që do të kishte në menaxhimin e shum projekteve.
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Sipas studimeve, duke u bazuar edhe nga teoritë klasike lidhur me projektet,
kuptojmë se suksesi i projekteve bazohet tek faktorët kontekstualë: projektet që pretendohet
se do të jenë të suksesshme janë ato projekte në të cilat procedurat e menaxhimit janë
modifikuar dhe strukturuar sipas llojit të burimit dhe madhësisë së projektit. Sa u përket
burimeve, një theks më i vogël u kushtohet projekteve te vogla dhe atyre mesatare, ndërsa
për projektet e mëdha është tejet i rëndësishëm koordinimi i aktiviteteve dhe alokimi i
burimeve.
Projektet me karakteristika të veçanta kërkojnë procedura të ndryshme të
planifikimit dhe monitorimit. Psh: menaxhimi i të dhënave dhe disponueshmëria e
informacionit, që është shumë e rëndësishme për projekte të mëdha, sepse përdorimi i
qasjes së njëjtë për të gjitha projektet e rrit rrezikun për dështim, fakt që nuk duhet ta
harrojë asnjë menaxher i cili kërkon ta realizoj një mision apo t’i përmbushë objektivat e
dëshiruara të kompanisë, sepse siç thuhet: nga veprimi i njëjtë nuk mund të priten rezultate
të ndryshme.
Në investigimet që u janë bërë organizatave lidhur me menaxhimin e qëllimeve
strategjike në projekte, kuptojmë se organizatat e suksesshme aplikojnë një stil menaxhimi
fleksibil për të akomoduar metoda dhe lloje të ndryshme projektesh. Ekzistojnë shumë raste
për praktikat e menaxhimit të projekteve lidhur me variablat e përdorimit të mjeteve dhe të
teknikave për lloje të ndryshme projektesh, madhësi të ndryshme dhe klientë të ndryshëm.
Nëse bëjmë krahasime në mes projekteve të IT-së dhe atyre ndërtuese inxhinierike, shohim
se dallojnë nga njëra-tjetra sa i përket përdorimit të mjeteve për planifikim dhe kontroll.
Përderisa në projektet e ndërtimit mjetet për caktimin e kostos kanë përdorim me të
shpeshtë, projektet e IT-së përcaktohen më shumë rreth orareve dhe mjeteve për alokimin e
burimeve. Madhësia dhe kompleksiteti i projektit ndikon në numrin e mjeteve të përdorura
ku në projektet e mëdha është e kuptueshme që përdoren më shumë mjete. Edhe pse
organizatat në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë i evoluojnë karakteristikat e projekteve për
t’i klasifikuar ato, studiuesit e menaxhimit të projekteve nuk i inkorporojnë këto praktika në
literaturën e tyre, duke injoruar modele të ndryshme të ciklit jetësor që janë relevante për
lloje të ndryshme të projekteve.
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5 Llojet e projekteve
5.1.1 Klasifikimi dhe kategorizimi
Klasifikimi si dukuri ka qenë gjithnjë pjesë e natyrës njerëzore, që involvon ndarjen
e gjërave në klasa duke u bazuar në kritere dhe në struktura hierarkike. Termi klasë ka të
bëjë me një rregull absolut dhe të dallueshëm, ndërsa kategoritë janë më fleksibile dhe më
kreative në aplikim, si dhe më të pranueshme në shumë aspekte të praktikave në jetën e
përditshme. Në thelb i tërë procesi i kësaj dukurie merret me njohjen, dallimin dhe
vendosjen në kategori të ndryshme, për një qëllim të caktuar. Ndryshe nga klasat, kategoritë
nuk janë ekskluzive, gjë që lejon mjetet të vendosen në më shumë se një kategori, por edhe
për arsye të diverzitetit. Në praktikë nuk ekziston ekskluziviteti i përbashkët mes
klasifikimit dhe kategorizimit, prandaj shumë autorë e lidhin sistemin e klasifikimit me
standardizimin. Mirëpo, kuptohet, standardet janë komponentë për një argument më të
madh. Nga kjo kuptojmë se standardet përfshijnë një dimension më të madh dhe më të gjerë
si dukuri dhe mund të pranohen nga më shumë se një grup apo komunitet, kështu që sistemi
i klasifikimit është parakusht për standardizim të suksesshëm.
Kategorizimi është një koncept abstrakt i cili mund të përdoret edhe pa qene
njerezit e vetëdishëm për të. Në disa raste kategorizimi është paraqitje e thjeshtëzuar e
realitetit, me të cilin ballafaqohemi sot si dukuri, me ndasitë dhe me ndryshimet që na
rrethojnë. Duke e kuptuar në praktikë procesin e punës, kategorizimi lejon ndërtimin e një
gjuhe të kuptueshme dhe bashkimin e njohurive të ndryshme në një grup apo komunitet të
caktuar. Ky proces na qon në praktikën për të arritur te krijimi kategorive ku pastaj pason
selektimi duke u bazuar në analiza të detaishme ku niveli i detajeve duhet të mirret
parasysh. Definimi i subjekteve që bëjnë ndryshimin në mes projekteve është një detyre
shum subjektive, kështu që stafi dhe personat e involvuar duhet të dizajnojnë një sistem që
do të bënte ndarjen dhe grupimin e projekteve dhe që do të ishte në përputhshmëri edhe me
kontekstin e organizmit. Duhet kushtuar vëmendje dhe kujdes linjave të demarkacionit në
mes kategorive në dizajnimin e sistemit sepse një sistem kaq kompleks që ofron një numër
të madh kategorish shkakton konfuzion tek perdoruesit dhe e vërteton vetveten si jo praktik,
duke bërë që gjasat për mospërdorim të jenë të mëdha.
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5.1.2 Teknikat e klasifikimit
Përkundër studimeve të shumta që janë bërë, vërehet një ngecje e dukshme në lidhje
me progresin për ndërtimin e ideve dhe teorive lidhur me llojet e projekteve dhe
klasifikimin e tyre. Edhe pse ekzistojnë katër lloje gjenerale të projekteve që jan definuar
nga studimet e (Aaron J. Shenhar dhe Dov Dvir,2007) por faktorët si tregu i lirë dhe
globalizmi, kanë rritur përmasat e tregut dhe, bashkë me të, edhe nevojat për ide dhe lloje të
projekteve të reja, unike dhe inovative, projekte që nevojitet t’u bëhet trajtim dhe
menaxhim i veçantë. Kjo është arsyeja pse shumë industri të ndryshme në botë kanë mbetur
mbrapa në realizimin dhe gjetjen e metodave adekuate për menaxhimin e projekteve.
Katër llojet gjenerale të projekteve
1. Projektet Industriale
2. Projektet e priodhimit
3. Projektet e menaxhimentit
4. Projektet e kërkimeve shkencore
Projektet industriale: - janë projekte për inxhinieri civile, për ndërtimtari, për
konstruktim, janë projekte petrokimike (produktet kimike që rrjedhin nga nafta), për
minierat etj. Karakteristikë e përbashkët e këtyre projektev është se ato aktivitetin e tyre të
menaxhimit duhet ta zhvillojnë në një lokacion i cili i ka te ekspozuar elementet dhe jo në
zyre të kompanisë. Këto projekte kërkojnë sasi të mëdha të kapitalit, për çka, ato, shumë
shpesh merren përsipër nga vetë ekspertët dhe specialistët e kompanisë.
Projektet e prodhimit (fabrikat): - janë projekte që përfshijnë kërkimet dhe që më
pas rezultojnë me prodhimin e një produkti që mund të jetë i dedikuar për një konsumator
të vetëm apo për konsumatorin e gjerë. Projektet e prodhimit shpesh realizohen në ambiente
të kompanisë, por ndonjëherë mund të përfshijnë edhe aktivitete, për kryerjen e të cilave
është e domosdoshme prania në vendin e ngjarjes. Menaxhimi i disa projekteve përshkohet
me më shumë vështirësi, sepse janë më komplekse, sidomos kur pjesët përbërëse të
produktit final prodhohen në lokacione të ndryshme, për çka duhet që ato të mblidhen në
një vend. Ky proces mund të shkaktojë konfuzion te projekt menaxheri.
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Projektet e menaxhimit: - janë projekte që përfshijnë kryesisht sektorët që lidhen
me IT, projekte të cilat, në thelb, kanë për qëllim ristrukturimin e organizatës, si: zhvillimi i
sistemeve të reja softuerike apo ndryshimi i atyre aktuale. Këto lloje projektesh realizohen
përbrenda kompanisë me qëllimin të ndërtimit dhe të funksionalitetetit të sistemit të
kompanisë. Këto lloje të projekteve nuk japin ndonjë produkt të dukshëm, mirëpo, kur ato
nuk realizohen me sukses, mund të ndikojnë në paraqitjen e problemeve të mëdha, të cilat
lënë pasoja në funksionimin dhe performancën e tërë kompanisë.

Projektet e kërkimeve shkencore: - janë një lloj special i projekteve. Këto
projekte synojnë zgjerimin e njohurive të tanishme njerëzore në një çështje të caktuar.
Përmes këtij zgjerimi të njohurive krijohet potencial për përfitime, por në të njëjtën kohë
mund edhe të konsumojnë shumë para për shumë vite dhe pa dhënë ndonjë rezultat. Është
pasiguria e rezultateve që i bën këto lloje të projekteve unike, pasi që nuk mund të
predikohen rezultatet për projektin. Rezultatet e studimeve shkencore mund të kenë
potenciale që qojnë në realizimin e projekteve të reja apo në përmirësimin e projekteve
ekzistuese. Por e gjithë kjo varet nga natyra e studimit shkencor dhe nga rezultatet që mund
të sjellë ai studim.
Diversiteti i madh i projekteve ka shkaktuar konfuzion te korporatat, të cilat jo rrallë
herë kanë vënë në dilemë edhe projekt-menaxherë shumë të zotë, sa i përket caktimit të
llojit të projektit dhe mjeteve që duhet përdorur për realizimin e tij. Një gjë dihet: të gjitha
projektet kanë një fillim dhe një fund të caktuar dhe jo të gjitha projektet janë të njëjta. Çdo
projekt është ndryshe dhe mund të klasifikohet në lloje dhe nivele të ndryshme, prandaj
nevojitet një teknikë e avancuar për klasifikimin e tyre. Studimet që janë dëshmuar si më të
frytshmet deri më tani për klasifikimin e projekteve, janë bërë nga Aaron J. Shenhar dhe
Dov Dvir. Ata zhvilluan një kornizë të strukturuar, të njohur ndryshe si modeli NCTP, i cili
ndihmon menaxherët për të marrë vendime në lidhje me projektet, në mënyrë që të
realizohet një qasje menaxhuese e duhur dhe sa më funksionale. Për të arritur këtë, autorët
kanë cekur katër dimensione si më të rëndësishmet, të cilat duhet të merren parasysh, si:
novacioni, teknologjia, kompleksiteti dhe ritmi (fig 5.1.).
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Figura 5.1 Modeli NCTP (Aaron J. Shenhar dhe Dov Dvir,2007 , fq 28-90)
Kompleksiteti: përshkruan përmasat e projektit reflektuar në karakteristika të tilla
si niveli apo lloji i detyrave dhe mjetev që përdoren në një projekt si dhe përcakton shkallën
e ndërvarësisë mes tyre.

1. Asambleja: një grup i mjeteve të ndryshme të kombinuara në një njësi të vetme që
kanë vetëm një funksion.
2. Sistemi: përbehet nga elementet që se bashku formojnë një konstruksion shum
kompleks, sistemi ofron shum funksione për një performancë operacionale me
natyrë specifike.
3. Grupi: është një rrejt i gjërë sistemesh të ndara që kombinojnë të gjitha funskionet
për një qellim të perbashkët.
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Teknologjia: Te teknologjia përshkruhen nivelet e teknologjisë së përdorur në
procesin e prodhimit, nivele që ndihmojnë për të pasur një pasqyrë të qartë rreth llojit,
madhësisë dhe kostos së projektit:

1. Teknologjia e ulët: teknologji lehtë e aplikushme;
2. Teknologjia mesatare: kryesisht teknologji e kombinuar me elemente të reja
moderne
3. Teknologjia e lartë: teknologjia e re bashkohore
4. Teknologjia super e lartë: teknologji e re, me opsione të avansuara

Rritmi: është një përshkrues i shpejtësisë së çfarëdo aktiviteti në kuptimin
universal. Por, në kuptimin ekonomik, ritmi është një shkallë që determinon se sa kohë ka
në dispozicion për projektin dhe çfarë ndodh kur qëllimet nuk realizohen në kohë. Për këtë
është e nevojshme të dihet saktësisht niveli i tempos me të cilën duhet të rrjedhin aktivitetet
në mënyrë që projektet të realizohen në kohën e parashikuar. Këtë dukuri, më së miri e
përshkruajnë tri dimensione, të ashtuquajtura urgjenca.

1. I rregullt : koha nuk është përcaktuesi vendimtarë për sukses
2. Konkurenca e shpejt: ësht proces që ka për qëllim pozicionimin në treg në
mënyr që të krijoj avantazhet ndaj konkurencës, për realizimin e përfitimev të
dëshiruara.
3. Momenti kritik: koha kur përfundohet projekti është esenciale
4. Rrufeja: e përshkruajn kohën si faktorin kryesor për sukses

Novacioni: edhe pse aktivitetet rreth inovacioneve i përkasin më shumë sektorit të
dizajnimit të produkteve dhe marketingut ku përfshihen aspekte, si: hulumtimi i tregut,
dizajnimi, zhvillimi i koncepteve dhe prototipeve, testimi etj. Por, inovacionet si aktivitet
kanë një rol pozitiv, sepse ato qojnë në realizimin e projekteve, që më pas reflekton në
krijimin e portfoliove të pasura, të cilat krijojnë mundësi shumë më të mëdha të zgjedhjes.
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Modeli NTCP u ndihmon menaxherëve për të identifikuar rreziqet e projektit dhe
benefitet (Tab 5.1), si dhe në gjetjen dhe dallimin mes formës të menaxhimit të kërkuar dhe
atij aktual. Modeli është gjithashtu i dobishëm për zgjedhjen e qasjes së duhur që duhet të
aplikohet gjatë planifikimit dhe inicimit të projektit.

Novacioni

Teknologjiia

Benefitet
Eksoplorimi i mundësive të reja për
tregun, krijimi i avantazheve dhe
pozicionimi garues ndaj konkurencën
Rrit dhe bë përmirsimin e performances
dhe funksionalitetit

Rreziqet
Mos parashikimi i sakt i
nevojave të tregut, mbajtja
sekret e idesë nga konkurence
që tenton për ta kopjuar
Në rast se teknologjia përjeton
dështim duhet aftësi të larta për
tejkalimin e situatës

Kompleksiteti Porjekte të mëdha dhe fryte të mëdha

Vështrisi në kordinimin dhe
integrimin

Ritmi

Mos rrespektimi i aftave, bërja e
gabimeve të panevojshme

Arritjen e fitimeve të dëshiraura me
depërtimin të hershëm në treg dhe me
reagimi të shpejt

Figura 5.1 Modeli NCTP (Aaron J. Shenhar dhe Dov Dvir, 2007, fq 28-90)
Këto dimensione paraqesin llojet ideale dhe konstruktet kryesore për arritjen e
konkluzioneve. Faktorët menaxherialë janë të caktuar dhe të specifikuar për t’i përshkruar
këto lloje dimensionesh, të cilat përdoren për caktimin e llojit të projektit dhe për
parashikimin e suksesit si një faktor i varur. Dallimet gjenden në stilin e menaxhimit, në
organizimin e projektit dhe

në praktikat operacionale. Duke u bazuar në kërkime,

organizatat rekomandohen që të aplikojnë një qasje specifike për secilin projekt, pa marrë
parasysh llojin e tij. Menaxherët përpiqen të kenë qasje kritike për strukturën e projekteve
dhe të argumentojnë që parametrat tjerë, si: industria, klientët, kontraktorët dhe faktorët
tjerë, mund të përdoren për t’i klasifikuar projektet.
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5.1.3 Teknika e kategorizimit
Duke u involvuar përdorues të shumtë në një proces, lehtë mund të paraqiten edhe
konflikte, paqartësi dhe ngadalësim apo ngecje të procesit, që më pas mund të reflektohet
në funksionimin normal të sistemit. Qëllimi i sistemit të kategorizimit është që të krijojë
një politikë e cila do ta lehtësonte menaxhimin e shumë projekteve duke bërë ndarjen, sipas
natyrës, kuptimit dhe karakteristikave. Për funksionimin e një sistemi në mënyrë sa më
efektive, duhet të merret parasysh edhe aspekti i vendimmarrjes dhe parashikimi, që do të
thotë se menaxherët duhet të jenë të aftë që të parashikojnë jetëgjatësinë dhe imunitetin e
një projekti në mënyrë që të përcaktohet niveli i suksesit që do të ketë projekti në treg.
Dizajnimi i një kornize praktike që involvon nivele hierarkike dhe dimensione të shumta
mund të jetë i përshtatshëm dhe i adaptueshëm në ambiente të ndryshme ku ka projekte.
Përbrenda një sistemi të kategorizimit projektet duhet të vendosen në klasa të cilat tregojnë
një rregull të qartë dhe në klasa që udhëhiqen nga atributet që një projekt i posedon.
Sugjerohet një definim i nivelit të kategorive që do të ndiqej, bazuar në një sistem
hierarkish, qoftë edhe atëher kur projekti ndahet në njësi më të vogla menaxhuese. Duke
analizuar dukuritë e procesit me të cilat ballafaqohen sot menaxherët e projekteve, natyrën
e projekteve por dhe vetë ambientin ku kryhet ky aktivitet, krijimi i një sistemi që ndihmon
në menaxhimin, definimin dhe kategorizimin e projekteve, është i domosdoshëm në secilën
organizatë që pretendon të jetë e suksesshme. Edhe pse secila organizatë, varësisht prej
metodave strategjike që aplikon, ka objektivat e veta të sistemit, por ne mund t’i
specifikojmë disa nga më kryesoret prej tyre, si:
•

Selektimi dhe zhvillimi i projekteve më jetëgjate

•

Identifikimi dhe aplikimi i praktikave me të mira
o Selektimi dhe prioretizimi i projekteve
o Planifikimi, ekzekutimi dhe kontrollimi
o Menaxhimi i riskut
o Procedurat dhe politikat qeverisëse
o Zhvillimi i aplikacioneve të specializuara softuerike

•

Përzgjedhja dhe trajnimi i specialistëve dhe menaxherëve të projektev

•

Përmirsimi i edukimit për trajnimin e projekt menaxherëve
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Në praktikë nuk ekziston ndonjë lidhje në mes qëllimit të kategorive dhe atributeve
që përdoren për t’i përshkruar projektet. Atributet definohen më shumë si shprehje për
karakteristikat që përdoren për kategorizimin e projekteve përbrenda llojit të projekteve,
por ato ndihmojnë edhe për ta parashikuar suksesin dhe për ta kuptuar natyrën e projektit,
gjë që automatikisht nënkupton edhe ndihmën në aspektin e kategorizimit. Por, përdorimi i
atributeve për përshkrimin e projekteve është i limituar, varësisht prej llojit, natyrës dhe
specifikave që kanë projektet. Siç e cekëm edhe më lart, varësisht prej projektit organizatat
përdorin atribute të ndryshme për t’i kategorizuar projektet në grupe të caktuara dhe sot
ekziston literaturë e llojllojshme dhe skema të ndryshme që na japin ide dhe argumente
lidhur me atributet që duhet të merren parasysh në përzgjedhjen e projektit apo
kategorizimit të tij. Por, sipas (Jack Gido dhe James P. Clements, 2009) një projekt është
“një përpjekje për të përmbushur një objektiv të veçantë përmes një grupi unik të detyrës së
ndërvarur dhe përdorimin efektiv të burimeve”. Bazuar në këtë definicion, ne hasim në
fjalën “objektiv” i cili është një atribut që ndihmon definimin apo karakterizimin e
projektit. Me këtë kuptojmë që atributet janë elemente shumë të rëndësishme, që na
ndimojnë në kuptimin e natyrës së projekteve që më pas do të na qonte në kategorizimin
dhe menaxhimin e tyre në portfolio. Shumë studiues kan dhënë mendime lidhur me
atributet e projekteve, më saktësisht me atributet kryesore që një projekt duhet që t’i ketë.
Dhe mendimet jan të ndryshme varësisht edhe prej natyrës së projektev. Anketa e
(Whittaker, 1999) në 1450 kompanit e sektorit publik dhe privat, zbuluan arsyet kryesore
për dështimin e projekteve që ishin mungesa e menaxhimit të rrezikut dhe koha, atribute të
cilat duhet mirren parasysh pothuajse në të gjitha rastet e projektev. Para caktimit të
atributeve duhet të thellohemi në studim dhe ta kuptojmë, se cilat janë nevojat e
përgjthishme të projekteve, që pastaj ndihmon në kuptimin e atributeve që projekti duhet që
t’i ketë. (Jack Gido dhe James P. Clements, 2009) përshkruajnë atributet duke u bazuar
pikërshit në nevojat e projektit, dhe përceptimit të saktë të gjith procesit dhe faktorëve që
ndërlidhen me projektin (Fig 5.2).
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Atributet e projektit (Jack Gido dhe James P. Clements, 2009, fq 30-42)
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Objektivat: - Një projekt ka nevojë për objektiva të përcaktuara mirë. Kjo do të thotë se
objektivi i një projekti zakonisht përcaktohet në aspektin e fushëveprimit, orarit dhe kostos.
Një organizat e cila bën një projekt ka nevojë të ketë objektiva të përcaktuar mirë. Kjo gjë
mundëson që organizata të njoftohet me nevojat dhe qëllimet e tyre para fillimit të projektit.
Niveli i rrezikut: - Secili projekt përfshin shkallën e pasigiurisë. Një organizatë e cila
përfshihet në një projekt duhet të ketë parasysh rrezikun të cilin e përmban projekti.Kjo
nevoitet në mënyrë që të mos ketë humbje dhe projekti të kryhet normalisht dhe me sukses.

Kompleksiteti: - Një projekt mund të jetë unik apo përmirsimi i ndonjë projekti egzistues
që është realizuar në të kaluarën. Secili projekt i përket një lloji apo një forme. Disa
projekte si shembull dizajnimi apo ndërtimi i një mjeti fluturues i cili do të ishte në gjendje
të realizoj udhtim në planetin Mars mund të jetë unik sepse nuk është bërë kurr më parë.
Kjo mund të jetë më e vështir për subjektet të cilët e kryejn projektin sepse kompleksiteti
është pengesa e realizimit.
Koha: - Çdo projekt ka afatin specifik dhe çdo projekt ka një fillim dhe mbarim. Për këtë
arsye, një organizatë duhet të marrë parasysh efektivitetin dhe efikasitetin e kohës së tyre
gjatë zbatimit të projektit.
Natyra e punës: - Projekti mundësohet përmes një numri të detyrave të ndërvarura. Një
projekt gjithmonë lidhet me detyra të ndryshme. Për këtë arsye, një projekt duhet të
realizohet nëpërmjet një sekuence të caktuar, në mënyrë që të arrihen objektivat e projektit.
Projekti gjithashtu ka të bëj me përdorimin e burimeve të ndryshme e cila përfshin njerëz të
ndryshëm, organizata, pajisje, materiale dhe objekte.

Benefitet: - Secili projekt e ka konsumatorin e ti. Konsumatori është subjekt që siguron
fondet e nevojshme për realizimin e projektit. Pra një organizatë e cila përfshihet në
kryerjen e një projekti duhet që ta bëj klientin të lumtur dhe të përmbush dëshirat e tij, në
mënyrë që të arrijë t’i realizoj përfitimet dhe të mirat nga projekti.
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Bërja e dallimeve, ndarjet dhe krijimi i grupeve bëhen në sfera të ndryshme,
përbrenda kompanisë. Ndarjet nuk bëhen thjesht vetëm për projekte. Nevojitet të bëhen
ndarje edhe përbrenda ambientit të punës, ku faktorët si standardizimi i gjuhës së
përbashkët do të kishin efekte pozitive për komunikim për të gjithë faktorët që do të
përfshiheshin në sistem. Një aspekt tjetër është edhe identifikimi i mjeteve jo funksionale,
që në praktikë kuptohen si mjete të cilat janë larguar nga sistemi apo që duhet të largohen.
Ky aspekt u dedikohet atyre përdoruesve të cilët nuk kanë shfaqur aftësi apo atyre që janë
të paklasifikuar. Dhe e gjitha kjo bëhet për të arritur një performancë sa më të lartë ku
kontrolli është një faktor që luan rolin kyç për kujdesin ndaj projekteve, për përcaktimin e
numrit të tyre dhe për performancën e sistemit në tërësi.

Kategorizimi i projekteve përbrenda llojit nuk zgjidhet thjesht me kaq. Duhet një
qasje shumëdimensionale. Në suksesin e një projekti ndikojnë faktorë të ndryshëm, si p.sh.,
përshtatja strategjike, e cila ndihmon në definimin e qëllimeve kryesore për të cilat
dedikohet projekti, e që pastaj ndikon edhe në gjetjen e metodave më efikase për
financimin dhe investimet lidhur me projektin. Të gjitha këto procedura duhet të realizohen
nga kuadro të specializuara, të cilët kanë aftësi për zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve
në portfolio. Caktimi i burimeve dhe i mjeteve adekuate është indikatori kryesor për
suksesin e projektit dhe njëherësh luan rolin e elementit identifikues për kategorizimin në
sistem. Qasja ndaj projektit duhet të jetë e saktë, sidomos në dallimin mes projekteve dhe
operacioneve.
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6 Mjetet e Projekt Portfolio Menaxhmentit (PPM)
6.1 Teoria moderne e portfolios
Për të mbijetuar në një ambient kompetitiv dhe me shumë rreziqe, organizatat duhet
të nxjerrin vlerat më të larta nga projektet që ata realizojnë. Suksesi arrihet me realizimin e
projekteve të duhura dhe jo vetëm me realizim e duhur të projekteve. Teoria revolucionare
per investime financiare e njohur si “teoria modern e portfolios” është inicuar në vitin 1950
nga fituesi i qmimit nobel Harry Markowitz. Markowitz tregoi se invesitorët mund të
përfitojne më shum dhe me rrezik të vogël , në vend se t’i rrezikojnë stoqet dhe asetet tjera
financiare duke u bazuar ne potencialet individuale, ai propozoi zgjidhjen duke kalkuluar
nivelin e rrezikut dhe perfitimit që vie nga portfolio si tëresi. Kombinime te caktuara te
portfoliove jane efikase, sepse krijojnë vlerat më të larta me rrezikun më të ulët që është i
mundur.
Që nga koha e Markowitz, janë bërë zbulime të më tutjeshme dhe të nevojshme për
zhvillimin dhe avancimin e portfolios. Këto avancime përfshijnë modelimin konsekuent për
biznese, dekodimin e probabilitetit, analizën Monte Cralo, pemën e vendimeve (Decision
tree, për kualifikimin e pasigurive

rreth të ardhurave nga vendimet alternative të

projekteve) analizën e dobive me shum atribute, analizën e opsioneve reale dhe tolerancën e
rrezikut .
Metodologjitë relevante reth projekt portfolio menaxhmentit duhej të prisinin per
zhvillimin e teknologjisë kompjuterike si dhe ingjinieringut të softuerve që të jenë
plotësisht operacionale . Laboratorët qeveritar , ushtria, institutet kërkimore dhe te gjithë që
kan pasur qasje në teknologjinë e avancuar kompjuteruke dhe që kan kuptuar matematikën
e perdorur, kan aplikuar këto teknika për vite të tëra. Mirpo vetem tani është arritur të
krijohet produkti komercial për projekt portfolio menaxhment (PPM).
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6.2 Softuerët e Projekt Portfolio Menaxhmentit (PPM)

Për qëllim që të evaluohen mjetet është e rruges që te kuptohet cikli jetësor i një
mjeti të sukseshëm, ,mjetet në dispozicion variojnë nga ato më bashkohoret e deri tek me të
vjetruarat . Një softuer mund të kuptohet edhe si mjet për të konkuruar suksesshëm
përmbrenda tregut të projket portfolio menaxhmentit, mjeti i ri duhet të orfoj ide dhe
mundësi të rëndësishme për organizatën. Nese mjeti është i sukseshëm që në fillim
furnizuesi gradualisht do t’i a shtoj opcione softuerit të kerkuara nga përdoruesit. Por jo të
gjithë perdoruesve do tu nevojiten karakteristikat e shtuara , sepse ato do ta komplikonin
produktin. Sa më shumë të ketë karakteristika aq më kompleks do të jete përdorimi i
softuerit , më pas mund të shfaqen edhe shum defekte dhe do të jetë veshtirë që të
modifikohet .

Mjetet për projekt portfolio menaxhment (PPM) janë duke u zhvilluar shpejtë, dhe është e
pamundur të mbahet një listë e të gjithë zhvilluesve të këtyre softuerëve. Megjithatë ka
edhe shum kompani që pretendojnë se softuerë për menaxhimin e projekteve që ata
zhvillojnëse kan elemente dhe funksione për menaxhimin e projekteve në portfolio por ata
softuerë nuk janë të përfshira në listën prej 100 softuerëve për (PPM).
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Kompania

Produkti

1000Minds
4c Systems
Algorithmics
Antura
Artemis
Asta
Atlantic Global
AtTask
Augeo Software
Automation Centre
Barometrix
Bestoutcome
Bicore
BMC Software
Borland
BOT International
CA
Canea
Cambridge Systematics
Cardinis
Catalyze
Clarizen
Compuware
Cogentus
CopperLeaf
CorasWorks
Cranes Software
Daptiv
Davies Consulting
Decision Lens
Dekker
Deltek
Digite
D-Sight
Eclipse
EcoSys
EDC Technology
Enrich

1000Minds
4c Portfolio Manager
Algo Risk
Antura Projects
Artemis 7
Teamplan
PPM
@Task
Augeo5™ PPM
Project Tracker
Precision IQ™
PM3
FlightMap
PPM
Tempo™
Processes on Demand PMO
Clarity™
Canea Framework
Prioritas™
Cardinis Suite
Equity3
Clarizen
Changepoint
Promax
ESP
PPM Version 1.3
InventX™ ePM
Daptiv PPM
AIS™
Decision Lens
PMIS™
Deltek Enterprise
PPM
D-Sight
Eclipse PPM
EPC
Portfolio Intelligence
EPS
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EPM Live
Exepron®
Expert Choice®
Fujitsu
Genius Inside
GenSight
Glomark-Governan
Guidon
HP Software
IBM
i-lign
InfoHarvest
Innotas
Inventx®
iPlanWare
KeyedInSolutions
Logical Decisions®
Lumina
MaestroTec
Make It Rational
Meridian Systems
Metier
Microsoft
Mindmap
One2Team
OneDesk
Onepoint Software
OpenAir
Oracle
Oracle E-Business
Oracle Fusion
Oracle JD Edwards
Oracle PeopleSoft
Oracle Primavera
Palisade
Planisware
PlanningForce
PlanView
Portfolio Decisions
Portfolio Decisionware

PortfolioEngine
Multi-Project Portfolio
Comparion™ Suite
sDIS+
Genius Project
Gensight® PPM
GeniusCompare/Optimizer™
GuidonVue
PPM Center
Rational Focal Point
i-lign
Criterium DecisionPlus®
PPM Solution
SP2M™
TeamWorks
KeyedInProjects
LDW Portfolio
Analytica
Maestro-PPM
Make It Rational
Proliance
PPM Central
EPM
MindManager
One2Team
OneDesk PPM
Project Enterprise
Enterprise
Crystal Ball®
E-Business Suite
Fusion PPM
EnterpriseOne
PeopleSoft PPM
Primavera Enterprise PPM
Decision Tools Suite
Planisware 5
Portfolio Planner
Enterprise™
Customized software
PDWare™
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Post Vision Technology
PowerPlan
PowerSteering
Project Insight
Project InVision
Project.net
ProjectObjects
Projectplace
Project Portfolio Office
ProModel
ProSymmetry
Psoda Limited
QuickArrow
PwC
SAP®
Saviom Software
Sciforma
Semanticspace
Sentient
Serena
SigmaFlow®
Skire
Smart Org
SOA Software
Solution Q
Sopheon
Stand by Soft
Syncopation Software
SumOpti
TeamDynamix
Tenrox
Transparent Choice
UMS Group
UMT
Unanet
Unit 4
Vanguard Software
VCSonline
XenLogic

PPO™
PowerPlant
Enterprise
Project Insight
InVision 8
Project.net
ProjectFolio
Projectplace
Project Portfolio Office
Portfolio Simulator
Tempus Decisionware™
Psoda
PSA Solution
PPO
Port. & Proj. Management
Saviom Project Management
Sciforma 4
PPM Studio
PPM
Mariner PPM
Lean Six Sigma
Unifier™
Portfolio Navigator™
Eclipse PPM
Eclipse
Accolade™
RationalPlan Multi Project
DPL Portfolio
SumOpti
TDPortfolio Planning
PPM
TransparentChoice
POP©
Project Essentials
Project Portfolio
Agresso Business World
Business Analytics Suite™
VPMi
TOBi
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Nga studimi i bërë dhe nga perspektiva individuale por, bazuar edhe nga literatura
për menaxhimin e projekteve, si dhe nga hulumtimet e kompanive lidhur me menaxhimin e
projekteve, kuptojmë se dy faktorë kritikë që duhet t’i përmendim, e që mund t’i definojmë
edhe si shtyllat kryesore që ofrojnë një portfolio me një performancë të lartë stabile dhe të
balancuar, janë adaptimi i një qasjeje të caktuar për menaxhimin e projekteve dhe krijimi i
mundësive për paraqitjen e projektit në formën e një detyre realiste të bërë nga ana e
menaxherit që i dedikohet një lloji të caktuar të projektit.
Atributet e shumta që janë përshkruar dhe që ofrohen nga literatura, fatkeqësisht, në
praktikë janë pranuar në nivel jo të kënaqshëm. Atributet, ngjashëm si lloji i produktit,
kompleksiteti, madhësia e projektit dhe të tjera, janë përdorur për t’i karakterizuar
projektet.
Një aspekt krucial në një ambient me shumë projekte konsiderohet qasja e
përgjithshme e bërjes së projekteve të duhura. Për një menaxhim sa më efektiv të
projekteve në portfolio kërkohet identifikimi i llojit të projektit si dhe qasje sistematike.
Se si llojet specifike të projekteve ndikojnë në praktikat e portfolio menaxhmentit,
për të kuptuar rolin e tyre dhe detyrat në nivel strategjik dhe si ndikojnë në ngritjen e
performancës së portfolios, studimet tregojnë se projektet kanë përftime pozitive nga
selektimi i projekteve, prioretizimi i tyre, balancimi i portfolios, alokimi i resurseve kritike,
duke krijuar dhe lejuar krahasimin në mes njësive. Sistemet ekzistuese për ndarjen e
projekteve në portfolio nuk përkrahen sot edhe aq shumë nga organizatat për shkak të
kompleksitetit të menaxhimit të tyre, sepse portfolio e projektev përmban projekte me
natyra të ndryshme, të cilat paraqesin sfida për një menaxher, për çka definimi i projekteve
bëhet punë shumë e nevojshme. Kur jemi te llojet e projekteve, më saktësisht te klasifikimi
dhe kategorizimi në portfolio, mund të themi se nuk ekziston një definicion i saktë apo
ndonjë udhëzim i vërtetë, pasi që portfolio menaxhmenti është një koncept relativisht i ri
dhe niveli i aplikimit dhe i performancën së tij në organizata nuk është maturuar ende. Dhe,
në fund, nga të arriturat e këtij studimi, mund të konkludojmë se qasja specifike ndaj
projekteve, bazuar në llojin, kontribuon në formulimin e një portfolio e cila ndikon në
performancën e përgjithshme të organizatës, duke i bërë projektet e duhura dhe duke i
realizuar ato me kohë dhe ashtu si duhet.
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