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Përcaktimi i ofertës totale të punës

• Definimi i ofertës së punës

– numri i orëve që individët janë të gatshëm të ofrojnë në tregun e 
punës për çdo nivel të pagës,

• Në nivel të ekonomisë kombëtare, sasia e orëve të
punës që ofrohen në treg varet nga:

1. Numri i popullsisë dhe përbërja demografike: 

– lindej, vdekjet, shtimi natyror, migracioni (rasti i Kosovës, ESK)

2. Norma e pjesëmarrjes në forcën e punës: 

– përqindja e popullsisë në moshë pune që është e zënë në punë ose
duke kërkuar punë

3. Numri i orëve të punës në javë apo vit,

4. Cilësia e forcës punëtore: shkalla e arsimimit e FP (kap. 3)

• Figura 4.1
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Figura 4.1. Përcaktimi i ofertës totale të punës
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• Fokusi ynë është në çështjet 2-4 , pra popullsia dhe
përbërja demografike do merren si të dhëna.

• Kështu, oferta e punës varet nga:

1. nr i individëve që punojnë ose janë duke kërkuar punë, që së
bashku përbëjnë FP

2. nr i orëve të punës që çdo individ që është i aftë për punë
është i gatshëm të ofrojë nëse përfshihet në FP

– Treguesit e forcës së punës llogariten duke përdorur
anketat e tregut të punës (SOK, anketa vjetore)

– Figura mbi klasifikimin e FP sipas SOK

– Kjo anketë është sipas standardeve ndërkombëtare

Përcaktimi i ofertës totale të punës
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A. Popullsia në moshë pune: personat e moshës 16-64

B. Por disa nuk punojnë dhe nuk janë të gatshëm të
punojnë edhe nëse ju ofrohet punë:

– Nënat me fëmijë

– Personat që vijojnë shkollomin etj

Këta janë personat JO AKTIV

C. Personat që mbeten kur B zbritet nga A përbëjnë FP

Këtu hyjnë të PUNËSUARIT (E) dhe TË PAPUNËT (U)

Treguesi kryesor i tregut të punës është

norma e pjesëmarrjes në forcën e punës=(E+U)/Pop.16-64

Klasifikimi i FP (1)
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Klasifikimi i FP në anketën e FP sipas SOK
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A. Në kategorinë e të punësuarve hyjnë personat 16-64 që:

• Janë të punësuar në një firmë

• Të vetëpunësuar

• Ose kanë një punë por nuk punojnë sepse janë të sëmurë, janë
në pushim etj.

B. Në kategorinë e të papunëve hyjnë personat 16-64 që:

– Nuk punojnë por janë të angazhuar në kërkim të një pune

Treguesi tjetër me rëndësi është

norma e papunësisë = Të papunët / Forca punëtore * 100

Klasifikimi i FP (2)
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• Ur nuk është treguesi më i mirë i gjendjes së ekonomisë

– Të papunët e diskurajuar: personat që janë të gatshëm të
pranojnë një punë por nuk angazhohen në kërkim të punës
sepse nuk besojnë se do gjejnë punë

• Në Kosovë 18% e personave jo aktiv janë të papunë të
diskurajuar

• Nëse shtohen në numrin e të papunëve e rrisin u për 5%

• Kjo ka ndikim në analizat sepse kur kemi recesion ekonomik, 

në vend se papunësia të rritet ajo duket sikur po zvogëlohet

• Punëzonia e plotë nuk nënkupton u=0

– Norma natyrore e papunësis

• Një kategori tjetër janë të punësuarit me kohë të
pjesshme por pa dëshirën e tyre

– Aftësitë e tyre nuk përdoren plotësisht

– Përfshirja e tyre në numrin e të punësuarve e rrit artificialisht
normën e punësimit

Sa eshte e pershtatshme norma e papunesise si tregues i 
gjendjes ne TP?
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• Disa ekonomistë konsiderojnë se norma e papunësisë
nuk është tregues i përshtatshëm sepse disa të papunë
nuk pranojnë çfarëdo pune

– Problemi qëndron në atë se a duhet këta persona të përfshihen
në numrin e të papunëve dhe rrjedhimisht të marrin benefite
papunësie që paguhen nga të punësuarit.

– Përgjigja nga shumë ekonomistë është se këtyre personave
nuk duhet paguar benefite

– Por është problem të identifikohen

– Duhen shërbime të specializuara të punësimti

Sa eshte e pershtatshme norma e papunesise si tregues i 
gjendjes ne TP?
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Standardet per klasifikimin e personave ne FP (1)

• Ka mospajtime në lidhje me treguesit e tregut të punës

• Roli i Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO)

• Përcakton standardet që duhet të aplikohen nga të
gjitha vendet

1. Popullsia ekonomiksht aktive

2. Forca e punës

2.1. Të punësuarit
a. Në punë

b. Jo në punë por duke pritur punë

c. Të punësuarit me kohë të pjesshme

2.2. Të papunët

3. Popullsia jo aktive ose jashtë forcës së punës

• Nuk kërkojnë punë

• Janë të papunë të dëshpëruar etj. 
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Standardet per klasifikimin e personave ne FP (2)

• Këto të dhëna mbledhen përmes:

A. Regjistrimi administrativ

• Përmes zyreve të punës

B. Metoda e vrojtimit të drejtpërdrejtë

• Anketat e tregut të punës

• Metoda B është më se saktë
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Dinamika e treguesve të punës

• Treguesit e TP ndryshojnë nën ndikimin e shumë
faktorëve:

– Politik:

• rritja ose zvogëlimi i benefiteve ndryshon normën e papunësisë

– Demgrafik: numri i atyre që hyjnë në tregun e punës

– Në Kosovë rreth 30 mijë hyjnë në TP brenda vitit
– Kështu, E duhet të rritet me mbi 30 mijë që U të bie

• Figura 4.3: Dinamika e treguesve të tregut të punës
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Figura 4.3: Dinamika e treguesve të tregut të punës
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Konceptet kyçe

• Oferta e punës

• Popullsia aktive dhe jo aktive

• Të punësuarit

• Të papunës

• Të papunët e diskurajuar

• Treguesit kryesor të tregut të punës

• Dinamika e treguesve të tregut të punës
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Pyetje

Merrni të dhëna nga Enti i Statistikës i Kosovë (www.ks-
gov.net/esk) për secilin indikatorë të tregut të punës për
Kosovë për vitin 2006 ose 2007


