
Kryetare e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë 
në Shqipëri

Vetëm 46% e kompanive konfirmojnë se kanë politika të vendosura për balancën gjinore dhe këto

kompani operojnë në sektorin bankar, sigurime, telekomunikacion dhe konsulencë. 

Edhe pse në shumicën e kompanive shumica e personelit janë gra, vetëm 28% dhe 24% e grave

mbajnë pozita të nivelit të mesëm dhe të lartë përkatësisht brenda organizatës. 

Kur bëhet fjalë për praktikat e biznesit në aspektet ESG: 

60% e kompanive konfirmojnë se kanë zbatuar CSR ose strategji dhe procedura të ngjashme, dhe 

70% e kompanive ndajnë më pak se 1% të buxhetit të tyre për investime në fushën e përgjegjësisë

sociale për mjedisin dhe projektet me qëllime sociale

Për këtë arsye, kompanitë e mëdha, të cilat janë gjithashtu të përfshira në sektorë strategjikë të
ekonomisë (si portet, aeroportet, hekurudhat dhe infrastrukturën tjetër të transportit dhe furnizimit),
kanë krijuar pozicione të reja kompanish dhe fusha pune si "Zyrtari Kryesor i Qëndrueshmërisë" i cili
bëhet përgjegjës për adresimin e qasjes së korporatës ndaj rreziqeve të lidhura me mjedisin. 

Për shembull, për sektorin bankar, ndryshimi i klimës krijon mundësi dhe sfida. Mundësitë qëndrojnë në
agjendën e "ekonomisë së gjelbër", e cila nënkupton financimin e objekteve të prodhimit të energjisë së
rinovueshme, elektrifikimin e transportit dhe makinave, dhe ringritja e impianteve për të shmangur ose
ruajtur, emërtimet e karbonit. Nga ana tjetër, sfidat përfshijnë ndryshimin e paqëndrueshëm të tregut të
pasurive të paluajtshme, rritja e riskut në agrikulturë dhe produkte të shportës bazë për shkak të
thatësirës, mbyllja e impianteve të qymyrgurit përpara kohe. Turizmi dhe udhëtimet janë sektorë të tjerë
që preken nga ndryshimet klimatike. Ky sektor përbën 15% të GDP-së së vendeve në zonën e Mesdheut.
Rritja e temperaturave pritet të ndikojë ndjeshëm në rrjetin hidrologjik në zonën e Mesdheut, duke
shkaktuar kështu thatësirë në disa vende dhe rritje të nivelit të detit në disa vende. Këto aspekte
përfundimisht ndikojnë në zhvillimin e duhur të industrisë së turizmit dhe udhëtimit. 

Një sektor tjetër në risk për shkak të ndryshimeve klimatike është bujqësia. Rajoni i Mesdheut është i
njohur tradicionalisht për prodhimin e verës dhe çdo ndryshim i rëndësishëm në temperatura dhe reshje,
stuhi breshëri dhe fenomene të tjera të ngjashme të lidhura me klimën ndikojnë në produktivitetin e
hardhisë dhe kultivimit të rrushit. 

Gratë janë gjysma e popullsisë, duke pasur kështu një kontribut të rëndësishëm në shoqëri dhe në rritjen
ekonomike. Në shumë prej sektorëve të përmendur më sipër, veçanërisht në Shqipëri, gratë përbëjnë 50
ose më shumë përqind të fuqisë punëtore duke luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e mëtejshëm
të ekonomisë dhe shoqërisë. Balanca gjinore në fuqinë punëtore në Shqipëri në përgjithësi është e mirë,
por problemi mbetet i njëjtë si në Evropë; punësimi apo promovimi i grave në poste drejtuese dhe
ekzekutive është ende në nivele të ulëta. 

Sipas një studimi të kryer nga Zenger Folkman, roli udhëheqës i grave kategorizohet në konceptimin
afatgjatë të situatave, bashkëpunimin, transparencën dhe gjithëpërfshirjen. ICC Albania ka porositur së
fundmi një studim që fokusohet në praktikat e zbatuara nga 50 kompani që operojnë në Shqipëri në
fushat e ESG – Mjedisi, Sociale dhe Qeverisja. Është interesante të theksohet se:

Z N J .  B I L G E N  A L D A N

Shoqëri të ndryshme po përjetojnë sfida ekzistenciale për shkak të
ngrohjes globale, të tilla si thatësira, rritja e nivelit të detit, përmbytjet
dhe implikimet ekonomike të lidhura me to. Është vlerësuar se humbjet
financiare të ekonomisë globale të lidhura me ndryshimet klimatike ishin
4,161 trilion dollarë gjatë 20 viteve të fundit (2001-2020). Zinxhirët e
furnizimit global të mallrave dhe shërbimeve janë të parët që përjetojnë
pasojat e ndryshimeve klimatike. 
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