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Hyrje

• Investimi në KNj nënkupton shpenzime të tashme
me qëllim të përfitimit të pagës më të lartë në të
ardhmen.

• Kur personi investon në arsimim?

perfitimet > shpenzimet
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Hyrje
• Investimi në KNj është për nga natyra njësoj si

investimi në KF:
– Investimi në KF sjell fitime
– Investimi në KNj sjell të ardhura/pagë më të lartë

• Ekonomisti Adam Smith në vitin 1976 ka 
potencuar këtë ngjajshmëri
– Diferenca në paga në mes personave me arsimim të

ndryshëm paraqet ndryshimin në koston/shpenzimet
për arritjen e shkollimit më të lartë.

• Investimi në KNj kërkon shpenzime në kohën e 
tashme, ndërsa përfitimet (paga më e lartë) vijnë
në kohën e ardhshme,

• Kur personi investon në arsimim?
– Kur përfitimet janë më larta se shpenzimet
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Hyrje

• Problemi qe paraqitet ne vendimarrje:
– Investimi në KNj kërkon shpenzime në kohën e 

tashme, ndërsa përfitimet (paga më e lartë) 
vijnë në kohën e ardhshme,

• Implikimet:
– Pasiguria ne te ardhura

– Papunesia etj.
• Personat nuk investojne aq sa eshte shoqerisht

optimale.
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Hyrje
• Megjithatë ka dallime në mes të investimit në KNj

dhe në KF:
– Kur firma blen një makinë atëherë bëhet pronare e asaj

makine,
– Kur firma investon në trajnimin e punëtorëve, nuk

mund të sigurohet që punëtorët rrijnë në atë firmë,
– Kështu investimi në KNj është më pak i sigurtë

• Si rrjedhim, firmat nuk janë të gatshme që të
financojnë plotësisht koston e trajnimit të
punëtorëve

• Koston e trajnimit dhe të arsimimit në shumë
vende e financon shteti,
– Arsyet: përfitimet nga forca punëtore e arsimuar në

formë të rritjes ekonomike (studimet empirike)
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Hyrje (3) 

• Parimisht, çdo aktivitet që rrit aftësitë e 
forcës punëtore konsiderohet si investim
në kapitalin njerëzor:
– Shpenzimet ne:

• arsim, 

• shëndetësi, 

• migracion, 

• për edukimin e fëmijëve, 

• përmirësimi i shëndetët fizik dhe mendor
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Hyrje
• Format kryesore të investimit në KNj:

– Arsimimi

– Trajnimi në punë

• Ne analize përdoret teoria e investimeve
– (analiza mikroekonomike)

– investimi në KNj duhet t’i atribuohet çmimi i tregut

• Studimi i efekteve të arsimimit:
– Në nivel mikroekonomik analizohen shpenzimet në

arsim dhe diferenca në paga

– Në nivel makroekonomik analizohet investimi në arsim
dhe efekti në rritjen ekonomike
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Modeli i investimit në KNj

• Kur personi vendos të investoj në arsim?

• Shembull:
– Një person që ka mbaruar shkollën e mesme

ka dy alternativa:
1. Të hyjë në tregun e punës menjëherë

2. Të shkojë në arsimin e lartë për 4 vite tjera

– Cilën alternativë të zgjedhë?
• Krahasimi i kostove (C) me përfitimet (B)

• Nëse per alternativen 2,
C>B atehere zgjedhet alternativa 1
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Modeli i investimit në KNj

• KOSTOT:
– Direkte (pagesat për shkollim, libra etj.)
– Indirekte/oportune (paga që do ishte fituar)

• Kostot indirekte janë shumë të rëndësishme
– Rreth 70% e kostot totale përbëhet nga kostot

oportune

• K. oportune varet nga:
– alternativat që ka personi për të punuar nëse nuk

shkon në arsimin e lartë
– Mundësitë për të gjetur punë.
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Modeli i investimit në KNj

• Rinia, norma e papunësisë dhe kostoja oportune
– efekti në vendimin për të vijuar arsimin.

• Sa më i ri personi, kohë më e gjatë për mbulimin e 
shpenzimeve

• Sa më e lartë norma e papunësisë, gjasat për të gjetur punë
më të vogla (përfitimet më të vogla), 

– Por edhe kostoja oportune më e vogël

• Shembull për llogaritjen e kostos oportune:
– Nëse paga për një person me arsim të mesëm është

200 E dhe arsimi i lartë zgjat 4 vite:
200 E x 12 muaj x 4 vite = 9,600 E

• Por kur u është e lartë, k. oportune është e vogël
sepse mundësitë për të gjetur punë si dhe paga
zvogëlohen.
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Modeli i investimit në KNj

• Llojet tjera të kostove:
– Psikologjike (shqetësimet, ankthet etj.)

– Sociale (nuk ka kohë për tu marrë me aktivitete
të lira, shtyrja e martesave, zvogëlimi i numrit
të fëmijëve etj.)
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Modeli i investimit në KNj

• PËRFITIMET:
– Monetare: paga më e lartë

– Jomonetare: përmirësimi i kushteve të punës

– Përfitimet për shoqërinë (eksternalitetet)
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•Kostot dhe përfitimet të paraqitur në Figurën 3.1.
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Modeli i investimit në KNj

• Strategjia e parë:
– Hynë në TP pas mbarimit të shkollës së

mesme dhe punon deri në moshën 65 vjeç.

– Të ardhurat ABC

• Strategjia e dytë:
– Vazhdon shkollimin e lartë

– Hynë në tregun e punës në moshën 22 vjeç

– Të ardhurat DEF
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Modeli i investimit në KNj

• Kostot:
– Sip.1=kosto direkte e arsimit të lartë

– Sip.2=kosto oportune e arsimit të lartë

– Sip.1+Sip.2=kosto totale e arsimit të lartë

• Përfitimet: 
– Sip.3=të ardhurat shtesë
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Modeli i investimit në KNj

• Si merret vendimi?
– Krahasimi i kostove C (shuma e sip.1 dhe 2) 

me përitimet B (sip.3)

– Nëse C>B, personi nuk vazhdon në arsimin e 
lartë

– Nëse C<B, investimi në arsim justifikohet.
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Modeli i investimit në KNj

• Por analiza komplikohet pasi kemi të bëjmë
me periudha të ndryshme kohore:
– Kostot ndohin tani kurse përfitimet në të

ardhmen.
• Kjo është e rëndësishme pasi paratë kanë vlera të

ndryshme në periudha të ndryshme kohore.

– Që përfitimet në të ardhmen të krahasohen me 
kostot e tanishme duhet që këto përfitime të
sillen në vlerën e tanishme/aktuale (present 
value)

• Sa më larg në kohë që është përfitimi, aq më e vogël
është vlera e atij përfitimi
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Modeli i investimit në KNj (7) 

• Nëse norma e interesit është i dhe vlera e 
ardhshme e një sasie të parave është VA, 
sa do jetë vlera e tanishme (PV)?

• Shembull:
Y=121E, i=10%, n=2 vjet, atëherë:

Pra, 121E që merren pas dy vitesh tani vlerësohen 100E
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Modeli i investimit në KNj (8) 

• Vlera aktuale e rrjedhës së parasë për
individin që hyn direkt në tregun e punës:

• Vlera aktuale e rrjedhës së parasë për
individin që vijon arsimin e lartë:
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Modeli i investimit në KNj (9) 
• Kriteret për të vendosur a të investohet në arsim:

– Kriteri 1: Personi investon nëse Vlera Prezente Neto (NPV)>0
• Hapi 1: Llogaritet vlera aktuale e të ardhurave (PV) për secilin opcion

duke përdorur formulat 3 dhe 4
• Hapi 2: Llogaritet vlera aktuale e kostove direkte për secilin opcion:

• Hapi 3: Nga PV nga hapi 1 zbritet vlera aktuale e kostove nga hapi 2.

• Individi investon në atë opcion i cili siguron vlerë neto më të madhe.
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Modeli i investimit në KNj (9) 
• Kriteret për të vendosur a të investohet:

– Kriteri 2:
• Llogaritja e Normës së Brendshme të Kthimit (IRR)
• IRR krahasohet me normën e interesit në treg (i).
• Nëse IRR>i, individi investon në arsim
• IRR është ajo normë e interesit e cila vlerën aktuale

neto e kthen në zero.
• Në këtë rast, logaritet IRR e cila i barazon kostot me 

përfitimet
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Disa përgjithësime të teorisë së investimeve
• Kostot: 

– reduktimi i C për 10% rrit numrin e studentëve për 1%.
– Ciklet e biznesit dhe kostot e arsimit

• Mosha: 
– sa më i ri personi, kostotja (oportune) më e ulët dhe

më shumë vite për të punuar.
• Vazhdimësia e pjesëmarrjes në tregun e punës:

– rasti e femrave
• Diferenca në të ardhuara në mes të personave

me arsimim të ndryshëm:
– për të kompenzuar investimin në arsim.

• Konkluzion: 
– shpenzimet për arsim konsiderohen investim pasi

sjellin të ardhura më të larta.
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Përgatitja nëpërmjet punës
• Përvoja në punë dhe trajnimi në punë rrisin 

aftësitë dhe kështu produktivitetit:
– Prandaj konsiderohen si investim në KNj

• Kostoja: 
– reduktimi i pagës gjatë kohës së trajnimi,

• Përfitimet: 
– paga më e lartë pas trajnimit,

• Si vendos personi për të marrë pjesë në trajnim:
– Krahasohen kostot me benefitet

• Llojet e trajnimeve:
– I përgjithshëm: rrit produktivitetin në të gjitha punët
– Specifik: i lidhur me një vend pune.

• Kush i bart shpenzimet e trajnimit:
– I përgjithshëm: punëtori
– Specifik: firma
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Pyetje per diskutim:

1. Pse është i rëndësishëm investimi në KNj?

2. Cilat janë dallimet nga investimi në KF dhe KNj?

3. Cilat aktivitete konsiderohen si investime në KNj?

4. Si definohen kostot nga investimi në arsim?

5. Si vendos personi për të investuar në arsim? Cilat kritere i merr 
për bazë?

6. Shpjegoni Kriterin 1 për investimin në arsim.

7. Shpjegoni Kriterin 1 për investimin në arsim.

8. Çfarë ndodh me investimet në arsim gjatë cikleve të biznesit?

9. Cilat janë llojet e trajnimi dhe si bëhet ndarja në mes tyre?

a. Kush i bart kostot e trajnimit tek trajnimi i përgjithshëm dhe 
pse?

b. Kush i bart kostot e trajnimit tek trajnimi specifik dhe pse?


