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Papunësia 
 

Unemployment 
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Pytjet Hulumtuese 

 
• Çka është papunësia? 

• Kush llogaritet si i papunë? 

• Kush llogaritet si i punësuar? 

• Kush e përbënë fuqinë punëtore? 

• Kush nuk bën pjesë në fuqinë punëtore? 

• Çka thotë ligji i Okunit? 

• Cilat janë mendimet e Kejnsianëve dhe Monetaristëve në ndarjen 
e papunësisë në tregun e punës? 

• Cilat janë llojet e papunësisë? 

• Çka paraqet kurba e Filipsit në periudhën afatshkurtër? 

• Çka paraqet kurba e Filipsit në periudhën afatgjatë? 

• Cilat janë mënyrat e matjes së papunësisë? 

• Si klasifikohet popullsia jo aktive? 

• Si ndikojnë masat e sigurimit të papunëve në shifra? 

• Si matet papunësia në shtete dhe rajone? 

• Cili është raporti GDP – Papunësi? 
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Dukuria shoqëruese e cikleve afariste është papunësia.  

 

Të papunësuar janë ata njerz - më të vjetër se 16 vjeç, të aftë dhe të 

vullnetshëm për të punuar, që kërkojnë punë aktivisht, por nuk mund të 

gjejnë.  

 

Të punësuar janë personat më të vjetër se 16 vjeç që kryejnë ndonjë punë 

me orar të plotë ose të shkurtuar, e cila paguhet. Në këtë kategori hyjnë edhe 

munguesit në punë për shkak të sëmundjes, grevave ose pushimeve vjetore.  

 
Fuqia punëtore: 

Të papunësuarit dhe të punësuarit përbëjnë fuqinë punëtore. Në fuqinë 

punëtore nuk hyjnë popullsia që ndodhet në shkollim ose punojnë në shtëpi, 

pensionistët, personat që nuk mund të punojnë për arsye fizike ose psikike 

dhe që nuk kërkojnë aktivisht punë. Ata përbëjnë grupin e njerëzve jashtë 

fuqisë punëtore. 

Fuqia Punetore = te punesuarit + te papunesuarit 
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ILO Definition: 
 

The unemployed comprise all persons above a specified age 

who during the reference period were:  

 

- without work, that is, were not in paid employment or self 

employment during the reference period;  

 

- currently available for work, that is, were available for paid 

employment or self-employment during the reference period; 

and  

 

- seeking work, that is, had taken specific steps in a specified 

recent period to seek paid employment or self-employment.  
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Norma e Papunësisë  

• Matja e papunësisë 

 

Fuqia Puntore = te punesuarit + te papunesuarit 

100
punëtore fuqia

 papunësuar   tëpersonave i numri
  papunësisë e Norma x

Vjet 16 mbi Populsia

puntore Fuqia
 it participim e Shkalla 
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fuqia punëtore 

ciklike 

Frictional  
Frikative 

Popullsia më të vjetër se 16 vjeç, të aftë dhe të 

vullnetshëm për të punuar strukturore  
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Fuqia punëtore 

Papunsia 

Ciklike 

Papunsia 
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Fuqia Punetore = te punesuarit + te papunesuarit 

Papunsia 
Strukturore  

( )  
Punëtorët e punësuar (te 

punesuarit) janë personat 

më të vjetër se 16 vjeç që 

kryejnë ndonjë punë me 

orar të plotë ose të 

shkurtuar, e cila paguhet. 

Te Papunesuarit: 

Dallojmë tre lloje të 

papunësisë, që janë:  

1. Frikative (fërkimore),  

2. Strukturore dhe  

3. Ciklike. 

Kur flasim se sa eshte e 

madhe papunsia ne nje 

vendi atehere ne falsim per 

Normen e papunesis. 

100punëtore fuqia

 papunësuar   tëpersonave i numri
  papunësisë e Norma x
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Popullesia e nje shteti perbehet (shihe grafikonin) prej ketyre 4 segmenteve: 
1. Mosha 0-15 vjeqare 

2. Jashtë fuqisë punëtore: Popullsia që ndodhet në shkollim ose punojnë në shtëpi, pensionistët, personat që nuk 

mund të punojnë për arsye fizike ose psikike dhe që nuk kërkojnë aktivisht punë.  

3. Te punesuarit 

4. Te papunesuarit   

(Te punesuarit + Te papunesuarit = Fuqia punetore) 

 

Fuqia punëtore 

Popullesia e nje vendi 

Shembull:  Ta gjejme sa eshte papunesia ne 

Kosove? 

 

1. Popullesia:  1.78 milion banore  

2. Mosha 0-16:  500.000 

3. Jashte fuqise punetore: 400.000 

4 .Nga kjo mund ta llogaritim se fuqia punetore 

(papune + te punesuarit) =0.88 milion.  

 

Nga departamenti i statistikave marrim numin e 

te punesuarve (ata paguajn tatime) eshte 

574.286 dhe e lloarisim numrin e te 

papunesuarve = 880.000 MINUS 574.286  e qe 

eshte 305.714. Tani ne baze te formules e 

llogaritim numrin e te papunesuarve ne Kosove: 

 

 

 

Np = (305.714 / 880.000) x100 

 

Np = 34.74 %   

Pra papunesia eshte 34.74 perqind 

 

Verejtje: keta numra jane marre vetem si 

shembull 

100punëtore fuqia

 papunësuar   tëpersonave i numri
  papunësisë e Norma x
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Sa sa eshte e rendesishme kjo variabel (Papunesia) per ekonomine e nje 

vendi tregon me se miri ligji I Okunit: 

 

Humbjet nga papunësia janë të mëdha edhe për individin, edhe për 

shoqërinë. Kostoja e papunësisë për individin pasqyrohet në pakësimin e 

aftësive të tij për punë dhe në frustrimet personale, ndërsa shpenzimet 

shoqërore të papunësisë shihen në zvogëlimin e BPV (GDP), përkatësisht 

në mosprodhimin e një pjese të tij.  

 

Ekonomisti amerikan Okun e ka vlerësuar madhësinë e kësaj humbjeje. 

Kërkimet e tij kanë treguar se rritja e papunësisë 1% mbi normën 

natyrore të papunësisë shkakton rënien e BPV (GDP) real 2% në 

krahasim me BPV (GDP) potencial.  (Pra, përpjesëtimi është 1:2). 

  

Ky postulat  njihet me emrin ligji i Okunit, i cili tregon ndërlidhjen 

reciproke të tregut të punës dhe tregut të të mirave konsumuese  
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• Lidhja midis GDP dhe papunësisë jepet nga Ligji i Okunit, sipas të 
cilit për çdo 2% të rënjes GDP-së aktuale në krahasim me GDP 
potenciale norma e papunësisë rritet me 1%. 

 

 

1. Nëse 30,000 persona hyjnë në tregun e punës atëherë çfarë GDP     
na duhet që t’i akomodojmë ata në punë? 

• Supozojmë që forca punëtore është 500,000, nëse 30,000 persona 
hyjnë në tregun e punës atëherë numri i papunësië bie (punësimi 
rritet) për 6%. 

• Duke u bazuar në hipotezë, sipas ligjit të Okunit nëse kemi rënie të 
papunësisë për 6%, atëherë GDP rritet për 12% në mënyrë që të 
akomodohen 30,000 persona në punë. 

 

2. Nëse kemi punëzënie të plotë, për sa duhet të rritet GDP? 

• Duke e ditur që punëzënia e plotë nënkupton kur përafërsisht 
papunësia është 3-4%. Në mënyrë që të këmi punëzënie të plotë, në 
vendin tonë duhet që papunësia të zvogëlohet për 30%. 

• Duke u bazuar në hipotezë, sipas ligjit të Okunit nëse kemi rënie të 
papunësisë për 30% atëherë GDP rritet për 60%. 
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