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Kapitulli 5: Produktiviteti i punës
1. 1.Kush dinë më shumë për produktivitetin e punëtorit? Firma 

apo vetë punëtori?
2. 2.Në cilat situata ia vlen që të shpenzohet në gjetjen e nivelit të 

produktivitetit që ka punëtori?
3. 3.Nëse punëtorët trajtohen njësoj, a ka rrecik dhe në cilat raste 

punëtorët e mirë (me produktivitet të lartë) të merren ga 
kompanitë rivale?

4. 4.Sa të vlefshme janë informatat e nxjerra gjatë intervistimit 
për të përcaktuar detyrat e punës me rastin e punësimit?
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Kapitulli 6: Paga fikse vs variabile
1. 1.Si t’i paguajmë punëtorët: 

○ –Në bazë të outputit?
○ –Apo në bazë të paraqitjes në punë?

2. 2.Si të definohet outputi?
○ –Merrni shembuj nga kompani/sektorë të ndryshëm.

3. 3.A ndikon paga bazuar në output sjelljet negative të 
punëtorëve?

○ –Si mund të evitohet kjo? Me çfarë skeme të pagës?
4. 4.A ka mundësi që paga bazuar në output të dëmtojë zhvillimin 

afatgjatë të kompanisë?
○ –Ndonjë shembull?

5. 5.Nëse paguhet pagë bazuar në output, a duhet paguar në 
bazë të:

○ –outputit individual apo
○ –outputit grupor
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Kapitulli 6: Paga fikse vs variabile
6. Diskutoni se në cilat raste (duke përdorur ndonjë shembull për 
ndonjë industri apo firmë) duhet të përdoret paga variabile e jo 
fikse. Përgjigjuni në këtë pyetje duke iu referuar lidhjes së pages 
me produktivitetin të diskutuar në kapitullin 4.
7. Dizajnojeni sistemin e pagesës për një firmë që ofron shërbime 
taksie. Firma ka pronarin i cili ka 20 vetura dhe ka punësuar 20 
punëtorë si shofer të taksive. 
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Kapitulli 7: Teoria e kapitalit njerëzor
1. 1.Cili është rregulli që mund të përdoret për të përcaktuar natyrën gjenerale ose 

specifike të shkathtësive të fituara në universitet?
2. 2.Mendoni për një punë që ju e keni bërë. Çfarë kanë qenë shkathtësitë e fituara 

në atë punë? Gjenerale apo specifike? Diskutoni dhe jepni arsyet?
3. 3.Nëse një firmë kërkon që punëtorët e saj të investojnë në aftësi shumë 

specifike, a do të ketë ndonjë kosto për firmën? 
4. 4.A duhet firma të dizajnojë vende pune që punëtorët të zhvillojnë aftësi 

gjenerale? 
5. 5.Disa firma punësojnë punëtorë të papërvojë, me pagë të ulët, i trajnojnë ata 

dhe krijojnë një lidhje afatgjate me ta. Çfarë llof firma janë këto? Çfarë lloj trajnimi 
apo shkathtësish ofrojnë këto firma?

6. 6.Disa firma ‘vjedhin’ punëtorët nga firmat e tjera. Çfarë llof firma janë këto? 
Çfarë lloj pune ofrojnë këto firma?

7. 7.Çfarë është ‘Hold-up problem’? Përse ndodh? Jepni ndonjë shembull specifik. 
Si mund të evitohet?
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