
1

L01 

Hyrje në
‘Ekonomiksin e Tregut të Punës’

Prof.as. Avdullah Hoti



2

Hyrje
• Shumica prej nesh e kalojnë pjesën më të madhe të

kohës në tregun e punës (TP):
– 16 orë zgjuar (8 orë punë + 8 orë të gjitha aktivitetet tjera)

• Sukseset në TP përcaktojnë:
– standardin e jetës, 

– shkollën e fëmijëve tanë, 

– ku do i kalojmë pushimet si dhe 

– personat që ne i gjejmë atraktiv

• Të gjitha çështjet politike dhe ekonomike lidhen me TP: 
– niveli i pagave dhe grevat

– Roli i sindikatave në jetën ekonomike dhe sociale

– Paga minimale dhe efektet në tregun e punës
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Origjina e Ekonomiksit të Punës
• Rrallësia e resurseve dhe nevojat e pakufizuara

• Ekonomiksi:

– Shpërndarja e faktorëve të prodhimit: puna, toka, kapitali 
(dhe teknologjia)

– Ligji i rrallësisë: Çfarë, si dhe për kë të prodhohet?

• Puna është resurs i rrallë

• Puna studiohet nga ‘ekonomiksi i punës’ (EP)

– Organizimi, funksionimi dhe proceset/pasojat që ndodhin 
në tregun e punës

• EP i ri: analitik dhe me përdorim të gjerë të
ekonometrisë
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Veçantia e ‘Ekonomiksit të punës’

• Tregu i punës është treg specifik:

– Tregi i mallrave: fitimi

– Punësimi është marrëdhënie afatgjate: paga, por edhe 
avancimi në punë, socializimi etj.

• Rëndësia e studimit të EP: ju bën pjesëmarrës 
aktiv në shoqëri dhe ekonomi

– 75% të të ardhurave kombëtare i përbëjnë pagat
• Si përcaktohet paga?
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Motivet e akterëve në tregun e 
punës

• Akterët në tregun e punës
– Individët (I): të gjejnë punën më të mirë – paga më e lartë

– Firmat (F): të rrisin fitimet, të paguajnë pagën më të ulët

– Qeveria: të vërë rregullat e lojës 

• I dhe F bëjnë zgjedhje duke pasur parasysh:
– rrallësinë, racionalitetin dhe përshtatshmërinë

• Bashkëveprimi => ekuilibri në TP: KP=OP

• Figurën 1-1
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Çështjet me të cilat merret EP

1. Kush e përcakton pjesëmarrjen në tregun e punës?

2. Cili është efekti i vendosjes së pagës minimale në
punësimin e personave me arsimim të ulët?

3. A e rrit punësimin ulja e tatimit në paga dhe në fitimin e 
firmave?

4. Cili është efekti i vendosjes së rregullave strikte mbi sigurinë
në punë?

5. A duhet (dhe sa) qeveria të subvencionojë investimin në
kapitalin njerëzor?

6. Cili është efekti në punësim i politikave aktive dhe pasive të
tregut të punës?

7. Si ndikojnë benefitet për të papunët në përpjekjet e të
papunëve për të gjetur punë?
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Përdorimi i teorisë në EP

• Supozimet e EP dhe konkluzionet e arritura

– Përdorimi i teorisë për spjegimin e realitetit

– EP ofron përgjigje pse u=40%, 
• jo vetëm në atë se si kalkulohet u,

• EP përdor teorinë ekonomike në spjegimin e tregut të
punës

– Modeli AD-AS
• Por modeli AD-AS në tregun e punës është specifik

• Lidhjet e tregut të punës me tregun e mallrave:

– Figura 1.1 në Qiriqi (2005)
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1.3. Ekonomiksi pozitiv vs negativ
• Modelet: thjeshtësim i realitetit

– Predikimet e teorisë janë të testueshme

– Modelet nuk duhet të lënë anash aspekte të rëndësishme 
të funksionimit të tregut të punës,

• Ekonomiksi pozitiv:

– Si funksionon TP

– Cili është efekti në TP të Alaskës nga zbulimi i gazit dhe 
ndërtimi i gazësjellësit,

– Cili është efekti i vendosjes së pagës minimale

– Cili është efekti i vendosjes të pagesave për të papunët në
përpjekjet e tyre për të gjetut punë
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1.3. Pse na duhet teoria (2)
• Ekonomiksi normativ:

– Si duhet të funksionoj TP

– A duhet të vendoset paga minimale

– A duhet të paguhen benefitet për të papunët

• Përdorimi i teorisë për tu përgjigjur në pyetjtet nga 
ekonomiksi pozitiv

• Pyetjet nga ekonomiksi normativ nuk mund të gjejnë
përgjigje vetëm nga teoria
– Këtu vijnë në shprehje preferencat – shoqëria që

dëshirojmë të jetojmë

– Kush fiton dhe kush humb nga një vendim i caktuar dhe 
kush ka peshë më të madhe.
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1.3. Pse na duhet teoria (3)
• Imigrimi i 10 mil punëtorëve:

– redukton të ardhurat e punëtorëve vendor me 25 
mil$ (sepse bie paga mesatare), 

– rrit të ardhurat e kapitalistëve me 40 mil$, 

– rrit mirëqenien e imigrantëve

– Vendi si tërësi është më i pasur për 15 mil$

– Bëhet rishpërndarja e të ardhurave.

• A duhet të lejohet ky imigrim?????
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Pyetjet për diskutim
1. Çfarë është EP? Çfarë lloj pyetjesh analizojnë

ekonoistët që merren me TP?

2. Pse TP është specifik krahasuar me tregjet tjera?

3. Kush janë akterët kyç në TP? Cilat janë motivet që
ekonomistët iu atribojnë atyre?

4. Cilat janë çështjet që studion EP?

5. Pse na duhet teoria për të dhënë përgjigje në
çëshjtet që realisht ndodhin në TP?

6. Cila është diferenca në mes të ekonomiksit pozitiv 
dhe normativ? Pse pyejtet që lidhen me 
ekonomiksin pozitiv janë më të lehta për tu 
përgjigjur se sa pyetjet normative? 


