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FALËNDERIM

Ky raport është produkt i punës së përbashkët të stafit të Agjencisësë Statistikave të Kosovës (ASK) 
dhe Bankës Botërore. Stafi i ASK-së ka bërë përpunimin dhe analizimin e të dhënave, mbështetje 
teknike është ofruar edhe nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP), financuar nga 

Ministria e Punëve të Jashtme të Finlandës dhe Banka Botërore në përgatitjen e raportit dhe sigurimin 
e saktësisë së vlerësimeve të raportuara. Anketimi dhe rianketimi i ekonomive familjare është realizuar 
përmes operatorit ekonomik DataGISconsulting. 

Nga viti 2014, AFP-ja realizohet me buxhetin e ASK-së. Shprehim mirënjohjen tonë ndaj punës së madhe 
të shefave të zyrave rajonale të ASK-së, të cilët kanë mbikëqyrur punën në terren, dhe ndaj familjeve, që 
kanë ndarë kohën e tyre dhe kanë ofruar të dhëna duke ndihmuar në këtë mënyrë mbledhjen e këtyre 
informacioneve të detajuara. 

SHKURTESAT 
AFP Anketa e Fuqisë Punëtore

ONP Organizata Ndërkombëtare e Punës

ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës

BE Bashkimi Evropian

ISCO Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Profesioneve

NACE Klasifikimi Statistikor i Aktiviteteve Ekonomike

QR Qark Regjistrues

NEET Të rinj që nuk janë të punësuar, nuk ndjekin shkollën apo trajnim
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PARATHËNIE

Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë të dhëna statistikore mbi 
indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të mundësojë krahasimin e tyre me vitet paraprake. 
Metodologjia dhe përkufizimet e aplikuara në vitin 2015 janë të njejta me ato të përdorura në vitet 

2012, 2013 dhe 2014 dhe në përputhje me rregulloret e Eurostat-it. Anketa e Fuqisë Punëtore përfshin 
600 Qarqe Regjistruese (QR) në tërë terriorin e Kosovës, ku janë intervistuar 4,800 ekonomi familjare.

 
Raporti mbi AFP-në e vitit 2015 përmban të dhëna mbi punësimin 
dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, gjendjes së punësimit, 
aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe fushave të tjera të tregut 
të punës.

Shkalla e punësimit ka shënuar një rritje të lehtë nga viti 2012 në 
vitin 2013, pastaj ka rënë në vitin 2014 dhe në vitin 2015. Të dhënat 
e AFP-së tregojnë që përqindja e personave të punësuar me orar të 
pjesshëm ka rënë nga 11.1% në vitin 2013 në 5,3% në vitin 2015. 
Vetëpunësimi (si përqindje e të punësuarve) ka shënuar një rënie 
të vogël nga viti 2014 në vitin 2015. Përqindja e të punësuarve në 
punë të paqëndrueshme (personat, që janë të vetëpunësuar dhe 
nuk kanë punonjës dhe ata që punojnë pa pagesë në një biznes 
familjar) ka rënë nga 24.9% në vitin 2014 në 22.8% në vitin 2015. 
Prodhimi, tregtia, arsimi dhe ndërtimtaria vazhdojnë të punësojnë 
pothuaj gjysmën e personave të punësuar.

Shkalla e papunësisë ka rënë lehtë nga 30.9% në 30.0% nga viti 2012 në 2013, pastaj ka shënuar rritje 
në vitin 2014 në 35.3% dhe më pas ka rënë përsëri në 32.9% në vitin 2015. Midis viteve 2014 dhe 2015, 
përqindja e personave të dekurajuar (personat joaktivë, të cilët nuk kërkojnë punë pasi besojnë se nuk 
ka) ka shënuar rritje nga 10.7% në 14.1%. Shkalla e joaktivitetit gjithashtu ka shënuar rritje midis dy 
viteve.

Pjesëmarrja në fuqinë punëtore ka rënë midis viteve 2014 dhe 2015, nga 41.6% në 37.6%. Pjesëmarrja 
e femrave në fuqinë punëtore dhe punësimi i tyre gjithashtu kanë rënë midis viteve 2014 dhe 2015. 
Papunësia tek të rinjtë ka rënë në vitin 2015, nga 61.0% në 57.7%. Gjithashtu, ka pasur rënie në 
shkallën e papunësisë afatgjate, me rënien e përqindjes së të papunëve, që kanë qenë të papunë për 
më shumë se 12 muaj, nga 73.8% në vitin 2014 në 72.2% në vitin 2015. Përqindja e të rinjve që nuk 
janë të punësuar, as në shkollim, as në trajnim (të intervistuarit e moshës 15-24 vjeç, që nuk janë as të 
punësuar, as në shkollim, as në trajnim) është rritur nga 30.2% në vitin 2014 në 31.4% në vitin 2015.

Me këtë rast, ASK-ja falënderon pjesëmarrësit dhe akterët e tjerë në realizimin e AFP-së 2015. 
Njëkohësisht, i bën me dije të gjithë përdoruesit e statistikave zyrtare se ASK-ja, brenda mundësive 
buxhetore, në vazdimësi po bën përpjekje për ngritjen e kapaciteteve për të publikuar statistika të 
qëndrueshme dhe sa më cilësore.

Në bazë të Ligjit të Statistikave Zyrtare Nr.04/L-034, Agjencia e Statistikave të Kosovës është përgjegjëse 
për prodhimin e statistikave zyrtare në Republikën e Kosovës, prandaj, gjatë shfrytëzimit të këtyre të 
dhënave, duhet të citohet burimi.

Mr. Isa Krasniqi 

Kryeshef i Agjencisë së 
Statistikave të Kosovës
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HYRJE

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar realizimin e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në 
vitin 2001 duke vazhduar pothuajse në baza vjetore deri në vitin 2009. Në vitin 2011, ASK- ja ka 
filluar të planifikojë Anketën e përditësuar të Fuqisë Punëtore, e cila filloi te aplikohet nga viti 2012 

dhe kishte përmirësime të rëndësishme krahasuar me anketat e mëparshme, si:

• Pyetësori i përmirësuar (duke vazhduar me respektimn e udhëzuesve të Eurostat-it)

• Korniza e re e mostrës (bazuar në Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave të 
vitit 2011 në Kosovë)

• Nën-mostra longitudinale, ku çdo ekonomi familjare e përzgjedhur intervistohet katër herë (një herë 
në tre muaj)

• Intervistimi iekonomive familjare është realizuar me anë të laptopit, përkatësisht përmes metodës 
CAPI, e cila mundëson gjenerimin e të dhënave më shpejt se sa përmes metodës PAPI, përkatësisht 
metodës së intervistimit tradicional të mbledhjes së të dhënave me letër dhe laps, të cilat futen më 
pas në kompjuter.

Objektivat kryesore të AFP-së janë grumbullimi i informatave kryesisht për anën e ofertës së tregut 
të punës, d.m.th. informatave mbi ata që punojnë apo që janë aktivë në kërkim të një pune. AFP-ja 
grumbullon informata sociale dhe ekonomike për përdorim në fushat e mëposhtme:

Monitorim makro-ekonomik: Ndryshimi në shifrat e të punësuarve është një tregues i mirë i ndryshimeve 
në aktivitetin ekonomik. Është e nevojshme të ndiqen këto ndryshime, veçanërisht lloji i vendeve të 
punës dhe industritë, në të cilat njerëzit punojnë.

Politikat e zhvillimit te burimeve njerëzore: Ekonomia po ndryshon gjatë gjithë kohës. Në mënyrë 
që të plotësojnë nevojat e ekonomisë në ndryshim, njerëzit duhet të jenë të trajnuar. AFP-ja mundëson 
identifikimin e fushave të trajnimit.

Politikat e punësimit: Në mënyrë që një ekonomi të funksionojë me potencialin e vet maksimal, të 
gjithë ata që dëshirojnë të kenë punë duhet të kenë vende pune. Dikush mund të dëshirojë të ketë punë 
me orar të plotë, por mund të gjejë vetëm punë me orar të pjesshëm. Duke ditur numrin e personave në 
këtë kategori, Qeveria mund të hartojë politika, që inkurajojnë punësimin e plotë.

Mbështetja në të ardhurat dhe programet sociale: Për shumicën e njerëzve, të ardhurat nga 
punësimi janë burimi kryesor financiar. Njerëzit kanë nevojë jo thjesht për vende pune, por për vende 
pune produktive në mënyrë që të marrin të ardhura të arsyeshme. Qeveria duhet të dijë se çfarë janë 
nivelet e të ardhurave, që fitojnë grupe të ndryshme individësh.
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DEFINICIONET

Popullsia në moshë pune përbëhet nga personat e moshës 15 deri 64 vjeçare. Kjo masë përdoret 
për të dhënë një vlerësim të numrit të përgjithshëm të punonjësve potencialë brenda një ekonomie.

Fuqia punëtore përbëhet nga personat e punësuar dhe personat e papunë, sipas përkufizimeve të 
sakta, të paraqitura mëposhtë. Personat joaktivë nuk konsiderohen pjesë e fuqisë punëtore.

1. Të punësuar: personat, të cilët gjatë javës referente kanë bërë ndonjë punë për pagesë, fitim ose 
përfitim familjar, në të holla ose në natyrë, ose ata që mungonin përkohësisht në punën e tyre.

2. Të papunë: personat, të cilët gjatë javës referente:

• ishin pa punë, d.m.th. nuk ishin të punësuar me pagesë ose të vetëpunësuar, dhe

• aktualisht ishin të gatshëm për punë, d.m.th. ishin të gatshëm të fillojnë punë me pagesë ose 
vetëpunësim brenda dy javësh; dhe

• kërkonin punë, d.m.th. kishin ndërmarrë hapa specifikë gjatë katër javëve të fundit në kërkim të 
punësimit me pagesë ose vetëpunësimit.

3. Persona joaktivë: personat, të cilët gjatë periudhës referente nuk ishin as të punësuar as të papunë.

Klasifikimi i popullsisë në këto tri kategori varet nga aplikimi i parimit të aktivitetit – çfarë ka bërë personi 
në të vërtetë gjatë javës referente - dhe një grup rregullash prioritare mbi aktivitetin, që i japin përparësi 
punësimit mbi papunësinë dhe papunësisë mbi joaktivitetin ekonomik. Ky klasifikim gjithashtu varet nga 
të kuptuarit e qartë se cilat aktivitete konsiderohen si “punësim”. Është e rëndësishme të theksohet se 
punësimi përfshin aktivitete, të cilat janë të paguara ose të papaguara, si dhe aktivitetet e prodhimit të 
mallrave dhe shërbimeve, të cilat janë shitur ose jo në treg.

Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore është përqindja e popullsisë në moshë pune e një vendi, që 
angazhohet në mënyrë aktive në tregun e punës, duke qenë e punësuar apo e papunë. Është raporti i 
fuqisë punëtore (të punësuarit dhe të papunët) ndaj popullsisë në moshë pune, i shprehur si përqindje.

Shkalla e pjesëmarrjes 
në fuqinë punëtore  

(Të punësuar + Të papunë)

Popullsia në moshë pune
X 100

Shkalla e jo-aktivitetit është përqindja e popullsisë në moshë pune e një vendi, që nuk është as e 
punësuar as e papunë. Kur mblidhen së bashku, shkalla e jo-aktivitetit dhe ajo e pjesëmarrjes në fuqinë 
punëtore japin rezultatin 100 përqind.

Raporti i punësimit ndaj popullsisë, i njohur edhe si shkalla e punësimit, është përqindja e popullsisë 
në moshë pune e një vendi, që është e punësuar.

Raporti i punësimit ndaj 
popullsisë

Popullsia e punësuar

Popullsia në moshë pune
X 100

Shkalla e papunësisë është përqindja e fuqisë punëtore, që nuk është e punësuar. Është fuqia punëtore, 
që shërben si bazë për këtë indikator dhe jo popullsia në moshë pune

Shkalla 
e papunësisë

T/e papunë

Fuqia punëtore
X 100



REZULTATET E ANKETËS SË FUQISË 
PUNËTORE 2015 NË KOSOVË QERSHOR 2016

8

Punonjës të dekurajuar janë personat që nuk kanë punë, të cilët aktualisht janë të gatshëm për 
punë, por që kanë hequr dorë së kërkuari punë sepse besojnë se nuk mund të gjejnë. Ata përfshihen në 
kategorinë e popullsisë joaktive.

Papunësia e të rinjve i referohet papunësisë së personave të moshës 15-24 vjeç.

Të rinjtë që nuk janë të punësuar, as në shkollim apo trajnim (NEET) përbëjnë pjesën e të rinjve(15-24 
vjeç), që nuk janë as të punësuar, nuk ndjekin as shkollim dhe as trajnim.

Punësimi i paqëndrueshëm i referohet personave të vetëpunësuar, që nuk kanë të punësuar, ose 
punëtorëve të papaguar familjarë. Këta lloj të punësuarish kanë më pak gjasa të kenë marrëveshje 
formale pune dhe ka më shumë gjasa që këtyre t’u mungojnë kushtet e përshtatshme për punë.

Diagrami mëposhtë ilustron kriteret, që përdoren për klasifikimin e popullsisë në moshë pune si të 
punësuar, të papunë, apo joaktive

Klasifikimi i fuqisë punëtore sipas AFP-së së Bashkimit Evropian

Person i moshës 15 
vjeç ose më shumë që 

jeton në një ekonimi 
familjare private

Personi ka bërë 
ndonjë punë për 

pagesë ose ftim gjatë 
javës referente

Personi nuk ka qenë 
duke punuar por ka 
pasur një punë ose 

biznes, ku ai ose ajo 
ka munguar gjatë 

javës referente

Personi është 
punëtor familjar i 

papaguar

Personi nuk ka kërkuar 
punësim sepse kishte 
gjetur punë, që do të 

fillonte më vonë

Personi kërkonte 
punë

Po

Jo

Po

Jo

Po

Jo

Po

Jo

Jo Jo Jo

Po Po Po

Personi gjatë 4 javëve të 
fundit ka ndërmarrë hapa 
aktivë për të gjetur punë

Personi ka mundur të fillojë 
punë menjëherë (brenda dy 
javësh)

Person i 
papunë

Person joaktiv

Fuqia punëtore

Person i 
punësuar
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TREGUESIT KRYESORË

Figura 1 paraqet një përmbledhje të gjendjes së tregut të punës të popullsisë së Kosovës duke u 
bazuar në Anketën e Fuqisë Punëtore të vitit 2015. Ndër rezultatet kryesore të AFP-së 2015, siç 
paraqitet në figurën 1 dhe elaborohet më tej në këtë raport, janë:

• Pothuajse dy të tretat e popullsisë së Kosovës është në moshë pune (15-64 vjeç). Pritet që popullsia 
në moshë pune të rritet shpejt gjatë dekadës së ardhshme pasi Kosova është ndër vendet me popullsinë 
më të re në Evropë.

• Në mesin e personave në moshë pune, 62.4% nuk janë ekonomikisht aktivë, që do të thotë se ata nuk 
janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktivë në kërkim të punësimit gjatë katër javëve të kaluara dhe/ose 
nuk janë të gatshëm të fillojnë punë brenda dy javësh.

• Nga 37.6% e popullsisë, që është ekonomikisht aktive, 32.9% (145,776 persona) janë të papunë. Kjo 
do të thotë se 67.1% (296,940) e personave ekonomikisht aktivë janë të punësuar, duke krijuar një raport 
punësimi ndaj popullsisë (shkalla e punësimit) prej 25.2%.

• Nga 62.4% e popullsisë në moshë pune, që është joaktive, 22.5% (165,700 persona) nuk kërkonin 
punë sepse besonin se nuk ka punë. Punonjësit e dekurajuar përbëjnë 14.1 % të popullsisë në moshë 
pune, me nivele të ngjashme për femrat dhe meshkujt.

• Ekzistojnë dallime të mëdha gjinore në tregun e punës.

• Pothuaj një në pesë (18.1%) femra në moshë pune janë aktive në tregun e punës, krahasuar me 
rreth tri te pestat (56.7 %) e meshkujve në moshë pune.

• Në mesin e personave në fuqinë punëtore, papunësia është më e lartë për femrat se sa për 
meshkujt (36.6 % krahasuar me 31.8 %).

• Shkalla e punësimit në mesin e femrave në moshë pune është vetëm 11.5 %, krahasuar me 
38.7% për meshkujt.

• Kjo shkallë shumë e ulët e papunësisë te femrat rrjedh nga kombinimi i pjesëmarrjes shumë të ulët 
në fuqinë punëtore dhe papunësisë së lartë.

• Përgjegjësitë familjare ishin arsyeja kryesore për mos-aktivitetin e femrave në tregun e punës, 
38.5% e femrave të intervistuara kanë dhënë këtë arsye.

• Femrat ishin të punësuara kryesisht në sektorët e arsimit dhe të shëndetësisë (rreth 40% e 
femrave të punësuara). Meshkujt ishin kryesisht të punësuar në sektorët e prodhimit, tregtisë dhe 
ndërtimtarisë (duke punësuar më shumë se 40% të meshkujve të punësuar).

• Papunësia tek të rinjtë është shumë e lartë në Kosovë

• Në vitin 2015, të rinjtë në Kosovë kishin dy herë më shumë gjasa të jenë të papunë krahasuar me 
të rriturit. Në mesin e personave të moshës 15-24 vjeçare dhe në fuqinë punëtore, 57.7 % ishin 
të papunë. Papunësia është më e lartë te femrat e reja (67.2 %) se te të rinjtë meshkuj (54.2%).

• Pothuaj një e treta (31.4 %) e personave të moshës 15 deri 24 vjeçare në Kosovë nuk ishin në 
shkollim, punësim apo trajnim. Kjo shifër është 34.9 % për femrat e reja krahasuar me 28.3% për 
të rinjtë meshkuj.

• Pjesa më e madhe e atyre që janë të punësuar raportojnë të punojnë me orar të plotë.

• 94.7% e të intervistuarve raportuan se punojnë me orar të plotë në punën e tyre kryesore.
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• Arsyet e të punuarit me orar të pjesshëm dallojnë midis dy gjinive, pasi gratë, duke marrë përsipër 
më shumë rolin e kujdesit brenda familjes, reduktojnë orët në dispozicion për punësim

• Arsyeja numër një për meshkujt pse nuk punojnë me orar të plotë, ishte mungesa e një pune me 
orar të plotë

• 22.8% e personave të punësuar i përkiste kategorisë së punësimit të paqëndrueshëm.Kjo do të thotë se 
ata ose janë të punësuar në biznesin e tyre (punëtorë për llogari vetanake), ose kontribuojnë në një biznes 
familjar (të paguar ose të papaguar).

• Vetëm 28 % e personave të punësuar kishin kontratë të përhershme në punën e tyre kryesore, ndërkohë 
që 72 % kishin kontratë të përkohshme, pa dallime sinjifikante midis meshkujve dhe femrave. Personat, 
që kishin kontrata të përkohshme, u pyetën se pse kishin këtë lloj kontrate dhe 66.5% e të intervistuarve 
raportuan se nuk kishte kontratë tjetër në dispozicion.

• Pagat neto të shumicës së punonjësve ishin midis 300 € deri 400 € në muaj. Janë vërejtur dallime shumë 
të vogla gjinore.

Figura 1: KLASIFIKIMI I TREGUT TË PUNËS PËR POPULLSINË E KOSOVËS, 2015

Popullsia e përgjithshme e vlerësuar 
(2015 ) 1,757,843

(Meshkuj: 888,231, Femra: 869,612)

Popullsia në moshë pune: 1,176,147
(Meshkuj: 594,262 , Femra: 581,885)

Të moshuar ( 65+): 152,599
(Meshkuj: 72,794, Femra: 79,805)

Fëmijë (0-14 vjeç): 429,096
(Meshkuj: 221,175, Femra: 207,921)

Fuqia punëtore (persona aktivë) 
(15-64 vjeç): 442,716

(Meshkuj: 337,119, Femra: 105,597)

Të punësuar (15-64 vjeç): 296,940
(Meshkuj: 229,957, Femra: 66,983)

Të papunë (15-64 vjeç): 145,776
(Meshkuj: 107,161, Femra: 38,614)

Fuqia punëtore tek të rinjtë 
(15-24 vjeç): 69,173

(Meshkuj: 50,700, Femra: 18,473)

Të rinj të punësuar 
(15-24 vjeç): 29,254

(Meshkuj: 23,200, Femra: 6,054)

Të rinj të papunë (15-24 vjeç): 39,919
(Meshkuj: 27,500, Femra: 12,419)

Persona joaktivë (15-64 vjeç): 733,432
(Meshkuj: 257,144, Femra: 476,288)

Indikatorët kryesorë të tregut të punës (%) Meshkuj Femra Totali
Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore 56.7 18.1 37.6
Shkalla e joaktivitetit 43.3 81.9 62.4
Raporti punësim ndaj popullsisë (shkalla e punësimit) 38.7 11.5 25.2
Shkalla e papunësisë 31.8 36.6 32.9
Shkalla e papunësisë tek të rinjtë (15-24 vjeç) 54.2 67.2 57.7
Përqindja e të rinjve NEET në popullsinë e të rinjve (15-24 vjeç) 28.3 34.9 31.4
Përqindja e punësimit të paqëndrueshëm ndaj punësimit të përgjithshëm 24.0 18.8 22.8
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1. PUNËSIMI
1.1. PUNËSIMI SIPAS GJINISË

Nga e gjithë popullsia në moshë pune, 25.2% ishin të punësuar (Figura 2). Shkalla e punësimit 
ishte më e lartë për meshkuj se për femra: 38.7% të meshkujve në moshë pune ishin të punësuar 
krahasuar me 11.3% të femrave në moshë pune. Gjatë periudhës katër vjeçare (2012 deri 2015), 

shkalla e punësimit ka pësuar pak ndyshime, me një rritje prej rreth 3 pikë përqindjeje nga 2012-2013, 
një rënie prej 1.5 pikë përqindjeje nga 2013-2014 dhe përsëri një rënie prej 1.7 pikë përqindjeje nga 
2014-2015 (Figura 2).

Figura 2: SHKALLA E PUNËSIMIT SIPAS GJINISË DHE VITIT (%)
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2012-2015
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Femra Totali

1.2. PUNËSIMI SIPAS GRUPMOSHËS DHE NIVELIT ARSIMOR

Shkalla e punësimit nëpër grupmosha ishte më e larta në mesin e personave të moshës mes 45-54 vjeç 
(36.2 %) dhe më e ulta në mesin e të rinjve (15-24 vjeç) (8.5 %).

Shkalla e punësimit te femrat mes 25 - 44 vjeç sillet nga 14.4% deri 17.5%. Vetëm 3.7% e femrave të reja 
dhe 9.5% e femrave mes 55-64 vjeç ishin të punësuara. Tek meshkujt (Tabela 1.1), shkalla e punësimit 
ishte më e larta për grup moshën 35 deri 54 vjeç (rreth 60%), dhe më e ulta për të rinjtë (12.9%).

Gjatë analizimit të nivelit më të lartë arsimor, të arritur nga të punësuarit, vërehet që pothuaj 60% e tyre 
kanë të përfunduar shkollën e mesme profesionale, kurse mbi një e katërta (27.5%) kanë të përfunduar 
arsimin terciar (Tabela 1.2).

Tabela 1.3 ilustron që kërkesat për vende pune janë më të larta për pozita qeveritare, ku mbi gjysma e 
të gjithë të punësuarve (58.4%) e kanë të përfunduar arsimin e lartë.

38.7

25.2

11.5
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TABELA 1.1: Numri i të punësuarve dhe shkalla e punësimit sipas gjinisë dhe grupmoshës

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
PUNËSIMI (NË MIJËRA)
15-24 23.2 6.1 29.3
25-34 58.8 17.7 76.5
35-44 60.3 17.6 77.9
45-54 54.8 18.5 73.3
55-64 32.9 7.1 40.0
Totali 15-64 230.0 67.0 296.9
PUNËSIMI (‘%)
15-24 12.9 3.7 8.5
25-34 42.6 14.4 29.3
35-44 56.6 15.1 34.9
45-54 56.8 17.5 36.2
55-64 45.2 9.6 27.2
Totali 15-64 38.7 11.5 25.2

TABELA 1.2: Punësimi sipas nivelit arsimor

Kosovë 2015 Joaktiv            I/e punësuar I/e papunë Të gjithë
NIVELI ARSIMOR (%)
Pa shkollë 3.5 0.1 0.7 2.3

Klasët I –IX 49.8 15.0 26.7 38.1
Arsim i mesëm profesional 20.3 36.2 41.3 26.9
Shkollë e mesme gjimnazi 19.9 21.2 18.2 20.1
Terciar 6.5 27.5 13.1 12.6
Totali 100.0 100.0 100.0 100.0

TABELA 1.3: Niveli më i lartë arsimor sipas llojit të punëdhënësit (15-64)

Kosovë 2015 Sektori publik, qever. Ndërmarrje në pronësi shtetërore Kompani private Individ. privat
NIVELI ARSIMOR (%)
No school 0.0 0.3 0.1 0.0
I -IX classes 3.8 4.6 15.7 39.9
Secondary vocational 28.2 28.7 42.2 41.4
Secondary gymnasium 9.6 20.0 24.6 15.2
Tertiary 58.4 46.7 17.4 3.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.00

1.3. STATUSI I PUNËSIMIT

Në vitin 2015, 71.1% e personave të punësuar ishin punonjës, 6.2% ishin të vetë-punësuar dhe kishin 
punonjës të tjerë, 14.8% ishin të vetë-punësuar pa punonjës të tjerë dhe 7.9% ishin punëtorë familjarë 
(Tabela 1.4). Shumica e femrave të punësuara kishin statusin e punonjësit (79.4% krahasuar me 68.6% 
për meshkujt). Pothuaj një e katërta e meshkujve ishin të vetëpunësuar krahasuar me 13.8%. të femrave.

TABELA 1.4: Statusi i punësimit sipas gjinisë (%)

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
STATUSI I PUNËSIMIT (%)
Punonjës 68.6 79.4 71.1
I/e vetë-punësuar me punonjës 7.5 1.9 6.2
I/e vetë-punësuar pa punonjës 15.7 11.9 14.8
Punëtor familjar i papaguar 8.2 6.8 7.9
Totali 100.0 100.0 100.0
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1.4. PUNËSIMI I PAQËNDRUESHËM

Përveç shkallës së ulët të punësimit në Kosovë, 22.8% e personave të punësuar punonin në vende 
pune të paqëndrueshme. Punëtorët në punë të paqëndrueshme janë ose persona të vetëpunësuar pa 
punonjës, ose ata që punojnë pa pagesë në një biznes familjar. Këto dy grupe punëtorësh kanë gjasat 
më të ulta të kenë një marrëveshje formale pune në krahasim me punëtorët me pagesë dhe rrogë.

Meshkujt kanë më shumë gjasa të mbajnë punë të tilla të paqëndrueshme (24% e meshkujve të punësuar 
krahasuar me 18.8% të femrave të punësuara). Shprehur në numra absolutë, 67,700 nga 296,940 të 
punësuar i përkasin kategorisë së punësimit të paqëndrueshëm (Tabela 1.5). Të punësuarit në fusha 
profesionale kanë më pak gjasa të jenë të punësuar në punë të paqëndrueshme (Tabela 1.6), si dhe 
personat me nivel të lartë arsimimi (Tabela 1.7).

TABELA 1.5: Punësimi i paqëndrueshëm sipas gjinisë

Kosovë 2015
PUNËSIMI I PAQËNDRUESHËM (NË MIJËRA)
Meshkuj 55,1
Femra 12,6
Të gjithë 67,7
PËRQINDJA E PUNËSIMIT TË PAQËNDRUESHEM NË PUNËSIMIN E PËRGJITHSHËM (%)
Meshkuj 24,0
Femra 18,8
Të gjithë 22,8

TABELA 1.6: Punësimi i paqëndrueshëm sipas profesionit dhe gjinisë

Kosovë 2015 Meshkuj            Femra Të gjithë
TË VETËPUNËSUAR PA PUNONJËS TË TJERË (%)
Ligjvënës, zyrtarë dhe menaxherë të lartë 5.2 0.0 4.3
Profesionistë 3.3 2.6 3.2
Teknikë dhe profesione të lidhura me ta 2.9 0.8 2.6
Nëpunës 0.4 2.8 0.8
Punëtorë shërbyes dhe punëtorë shitës në dyqane dhe tregje 21.7 19.9 21.4
Punëtorë të kualifikuar në bujqësi dhe peshkatari 3.3 0.0 2.7
Punëtorë zejtarie dhe tregtie 27.3 66.1 34.3
Operatorë fabrikash dhe makinerish dhe montues 9.4 0.0 7.7
Profesione elementare 26.4 7.8 23.0
Totali 100.0 100.0 100.0
PUNËTORË FAMILJARË TË PAPAGUAR (%)
Ligjvënës, zyrtarë dhe menaxherë të lartë 3.0 0.3 2.5
Profesionistë 1.7 14.6 4.2
Teknikë dhe profesione të lidhura me ta 1.1 1.3 1.1
Nëpunës 0.3 0.9 0.4
Punëtorë shërbyes dhe punëtorë shitës në dyqane dhe tregje 21.4 36.3 24.3
Punëtorë të kualifikuar në bujqësi dhe peshkatari 3.3 0.6 2.8
Punëtorë zejtarie dhe tregtie 20.8 7.7 18.2
Operatorë fabrikash dhe makinerish dhe montues 5.3 0.0 4.2
Profesione elementare 43.1 38.3 42.0
Totali 100.0 100.0 100.0
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TABELA 1.7: Punësimi i paqëndrueshëm sipas nivelit arsimor dhe gjinisë

Kosovë 2015 Meshkuj              Femra Të gjithë
SELF EMPLOYED WITHOUT EMPLOYEES (%)
Pa shkollë 0.3 2.3 0.7
Klasët I –IX 21.9 65.0 29.7
Arsim i mesëm profesional 42.2 14.6 37.1
Shkollë e mesme gjimnazi 30.8 12.8 27.6
Terciar 4.8 5.3 4.9
Totali 100.0 100.0 100.0
PUNËTORË FAMILJARË TË PAPAGUAR (%)
Pa shkollë 0.0 0.0 0.0
Klasët I –IX 30.4 36.2 31.5
Arsim i mesëm profesional 32.0 32.6 32.2
Shkollë e mesme gjimnazi 27.4 20.4 26.0
Terciar 10.2 10.8 10.3
Total 100.0 100.0 100.0

1.5. LLOJET E KONTRATAVE

Për sa i përket llojit të kontratës, që kishin të punësuarit e intervistuar, shumica (84.5%) kishin një 
kontratë individuale, ndërsa pjesa tjetër punonin pa kontratë. Për të rinjtë (15 deri 24 vjeç), përqindja e 
atyre që punonin pa kontratë ishte 38.5%.

Nga personat, që kishin kontratë pune, vetëm 28% kishin një kontratë të përhershme për punën e tyre 
kryesore, ndërsa 72% kishin kontrata të përkohshme. Shifrat janë të ngjashme për meshkujt dhe femrat. 
Personat, që kishin kontrata të përkohshme, u pyetën se pse ata kishin këtë lloj kontrate dhe 66.5% e 
të intervistuarve raportuan se nuk kishte asnjë lloj tjetër kontrate në dispozicion.

Kur u pyetën nëse kishin të drejtë, në punën e tyre kryesore, të përfitimit nga një skeme e sigurimeve 
sociale në punë, të dhënat nga anketa treguan se vetëm 6.4% e punonjësve e kishin këtë të drejtë.

1.6. PUNËSIMI SIPAS AKTIVITETEVE

Prodhimi, tregtia, arsimi dhe ndërtimtaria punësonin pothuajse gjysmën e personave të punësuar në vitin 
2015 (tabelat 1.8a dhe 1.8b). Prodhimi 14.6%, sektori i tregtisë punësonte 14.3%, arsimi 12.2% dhe 
ndërtimtaria 9.5% të personave të punësuar në Kosovë.

Arsimi dhe kujdesi shëndetësor ishin dy punëdhënësit kryesorë për femrat (duke punësuar pothuajse 
40% të femrave të punësuara). Prodhimi, tregtia dhe ndërtimtaria janë sektorët më të zakonshëm të 
punësimit për meshkujt (duke punësuar 43% të meshkujve të punësuar).
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TABELA 1.8A: Punësimi sipas aktiviteteve dhe gjinisë (në mijëra)

Kosovë 2015 (mosha 15 e më shumë) Meshkuj Femra Të gjithë
Bujqësi, pylltari dhe peshkim 6 0.7 6.7
Minierat dhe xehroret 2.5 0 2.5
Prodhimi 39.4 4.5 43.9
Furnizimi me elektricitet, gaz, avull dhe klimatizim 5 0.3 5.3
Furnizimi me ujë, ujërat e zeza, menaxhim i mbetjeve 4 0.4 4.4
Ndërtimtari 27.7 0.5 28.2
Tregti me shumicë dhe pakicë, riparime automjetesh dhe motoçikletash 33.2 9.7 42.9
Transport dhe depozitim 8 0.4 8.4
Aktivitete akomodimi dhe shërbimesh ushqimi 17 2.8 19.8
Informim dhe komunikim 7.3 2.3 9.6
Aktivitete financiare dhe sigurimesh 4 1.9 5.9
Aktivitete me prona të paluajtshme 0.2 0.1 0.3
Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 3.9 1.6 5.5
Aktivitete administrative dhe shërbime mbështetëse 9 1.7 10.7
Administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi i detyrueshëm social 16.8 5.3 22.1
Arsimi 21.8 14.6 36.4
Aktivitetet e shëndetit njerëzor dhe punës sociale 8.1 10.5 18.6
Arti, zbavitja dhe rekreacioni 3.7 0.7 4.4
Aktivitete të shërbimeve të tjera 9.4 3.1 12.5
*Aktivitete të punësimit shtëpiak 2.1 5.1 7.2
Aktivitete të institucioneve dhe organizatave jashtë-territoriale 2.4 1.1 3.5
Totali 231.5 67.3 298.8

* Përfshin aktivitetet e prodhimit të mallrave të padiferencuar dhe shërbimeve të ekonomive familjare private për përdorim vetanak

TABELA 1.8B: Punësimi sipas aktiviteteve dhe gjinisë (%)

Kosovë 2015 (mosha 15 e më shumë) Meshkuj Femra Të gjithë
Bujqësi, pylltari dhe peshkim 2.6 1.1 2.3
Minierat dhe xehroret 1.1 0.0 0.8
Prodhimi 17.0 6.7 14.6
Furnizimi me elektricitet, gaz, avull dhe klimatizim 2.2 0.4 1.8
Furnizimi me ujë, ujërat e zeza, menaxhim i mbetjeve 1.8 0.6 1.5
Ndërtimtari 12.0 0.7 9.5
Tregti me shumicë dhe pakicë, riparime automjetesh dhe motoçikletash 14.2 14.4 14.3
Transport dhe depozitim 3.5 0.6 2.8
Aktivitete akomodimi dhe shërbimesh ushqimi 7.4 4.1 6.6
Informim dhe komunikim 3.1 3.5 3.2
Aktivitete financiare dhe sigurimesh 1.7 2.9 2
Aktivitete me prona të paluajtshme 0.1 0.1 0.1
Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 1.7 2.3 1.8
Aktivitete administrative dhe shërbime mbështetëse 3.9 2.5 3.6
Administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi i detyrueshëm social 7.3 7.8 7.4
Arsimi 9.4 21.6 12.2
Aktivitetet e shëndetit njerëzor dhe punës sociale 3.5 15.6 6.2
Arti, zbavitja dhe rekreacioni 1.6 1.1 1.5
Aktivitete të shërbimeve të tjera 4.0 4.7 4.2
*Aktivitete të punësimit shtëpiak 0.9 7.6 2.4
Aktivitete të institucioneve dhe organizatave jashtë-territoriale 1.0 1.7 1.2
Totali 100.0 100.0 100.0

* Përfshin aktivitetetet e prodhimit të mallrave të padiferencuar dhe shërbimeve të ekonomive familjare private për përdorim vetanak
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1.7. PROFESIONET E TË PUNËSUARVE

Në vitin 2015, shumica e të punësuarve kishin pozita pune në shërbime dhe shitje, në profesione 
elementare, si profesionistë dhe si punëtorë zejtarie dhe tregtie (Tabela 1.9).

Pothuaj gjysma e femrave të punësuara ishin profesioniste, teknike dhe profesione që lidhen me te 
(44.3%), 16.6% ishin në shërbime dhe shitje dhe 14.1% në profesione elementare. Meshkujt ishin më 
të shpërndarë nëpër sektorë, por shumica ishin të punësuar në profesione elementare (25.6%), 17.7% 
punonin si punonjës në shërbime dhe shitje, 15.4% si punëtorë zejtarie dhe punë që lidhen me të kurse 
12.3% ishin profesionistë (Tabela 1.9).

TABELA 1.9: Profesionet e të punësuarve sipas gjinisë

Kosovë 2015 (mosha 15 e më shumë) Meshkuj Femra Të gjithë
PUNËSIMI SIPAS PROFESIONEVE (‘NË MIJËRA)
Ligjvënës, zyrtarë dhe menaxherë të lartë 22.4 3.2 25.6
Profesionistë 28.4 22.4 50.8
Teknikë dhe profesione të lidhura me ta 13.3 7.3 20.6
Nëpunës 9.0 6.4 15.4
Punëtorë shërbyes dhe punëtorë shitës në dyqane dhe tregje 40.9 11.2 52.1
Punëtorë të kualifikuar në bujqësi dhe peshkatari 2.6 0.1 2.7
Punëtorë zejtarie dhe tregtie 35.7 6.7 42.4
Operatorë fabrikash dhe makinerish dhe montues 19.6 0.5 20.8
* Profesione elementare 59.6 9.5 69.1
Totali 231.5 67.3 298.8
PËRQINDJA E TË PUNËSUARVE SIPAS PROFESIONEVE (%)
Ligjvënës, zyrtarë dhe menaxherë të lartë 9.7 4.8 8.6
Profesionistë 12.3 33.4 17.0
Teknikë dhe profesione të lidhura me ta 5.8 10.9 6.9
Nëpunës 3.9 9.5 5.2
Punëtorë shërbyes dhe punëtorë shitës në dyqane dhe tregje 17.7 16.6 17.4
Punëtorë të kualifikuar në bujqësi dhe peshkatari 1.1 0.1 0.9
Punëtorë zejtarie dhe tregtie 15.4 10.0 14.2
Operatorë fabrikash dhe makinerish dhe montues 8.5 0.7 6.7
* Profesione elementare 25.6 14.0 23.1
Totali 100.0 100.0 100.0

* Pozitat elementare përfshijnë pastrues dhe ndihmës, punëtorë të bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit, punëtorë të minierave, 
ndërtimit, prodhimit industrial, transportit, asistentë të përgatitjes së ushqimit, punëtorë të shitjeve në rrugë, punëtorët e pastrimit 
të mbetjeve urbane dhe punëtorë të tjerë elementarë (ISCO 88 COM

1.8. MODELET E PUNËS 

Vetëm 0.9 % e popullsisë së punësuar kanë raportuar se kishin një punë të dytë gjatë javës referente, 
me dallime jo sinjifikante statistikore midis dy gjinive.

Në punën e tyre kryesore, 94.7% e të intervistuarve raportuan se punojnë me orar të plotë dhe 5.3% 
me orar të pjesshëm/orar të shkurtuar. Janë vërejtur dallime gjinore, me më shumë gjasa që femrat të 
punojnë me orar të pjesshëm (7.6% krahasuar me 4.7%). Për ata që bëjnë punë me orar të pjesshëm, 
arsyet dallonin midis dy gjinive, gratë marrin një rol më të madh kujdesi brenda familjes duke reduktuar 
kështu orët në dispozicion për të punuar (Tabela 1.10). Arsyeja numër një për meshkujt pse nuk punojnë 
me orar të plotë, ishte mungesa e disponueshmërisë së punës me orar të plotë.
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TABELA 1.10: Arsyet e të punuarit me orar të pjesshëm sipas gjinisë (%)

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
ARSYET E PUNËSIMIT ME ORAR TË PJESSHËM (%)
Kujdesi për fëmijët apo të rriturit me aftësi të kufizuar 0.0 12.8 4.2
Invaliditet ose sëmundje 1.1 1.9 1.4
Arsye të tjera personale ose familjare 0.7 34.9 11.8
Është student 4.3 9.4 5.9
Nuk ka mundur të gjejë punë me orar të plotë 86.9 24.1 66.5
Nuk dëshiron një punë me orar të plotë 1.5 12.8 5.2
Arsye tjetër 5.5 4.1 5.1
Totali 100.0 100.0 100.0
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Përafërsisht tre të pestat e të punësuarve kanë punuar midis 40-48 orë në javë. Mbi një e dhjeta (12.2%) 
e të punësuarve kanë punuar 60 ose më shumë orë në javë. Brenda një jave, 16.2 % e të punësuarve 
kanë punuar më pak se 40 orë.

Meshkujt priren të punojnë me orare më të gjata se femrat, 29.5 % e meshkujve punojnë më shumë 
se 48 orë në javë krahasuar me 10.6 % të femrave (Tabela 1.11). Një pjesë më e madhe e femrave të 
punësuara (26.4%) ka punuar më pak se 40 orë në krahasim me 13.2% e meshkujve.

TABELA 1.11: Punësimi sipas orëve të punës në javë dhe sipas gjinisë

Kosovë 2015 (mosha 15 vjeç e më shumë) Meshkuj Femra Të gjithë
ORËT E PUNËS (NË MIJËRA)
Më pak se 25 18.1 10.9 29.0
25-34 10.4 6.1 16.5
35-39 2.0 0.8 2.8
40-48 132.7 42.3 175.0
49-59 34.7 4.3 39.0
60 e më shumë 33.6 2.9 36.5
Totali 231.5 67.3 298.8
PËRQINDJET E PUNËSIMIT SIPAS NUMRIT TË ORËVE TË PUNËS (%)
Më pak se 25 7.9 16.3 9.7
25-34 4.5 9.0 5.5
35-39 0.8 1.2 0.9
40-48 57.3 62.9 58.7
49-59 15.0 6.3 13.0
60 e më shumë 14.5 4.3 12.2
Totali 100.0 100.0 100.0

Në përgjithësi, përqindja e personave që punojnë më shumë se 48 orë në javë ka shënuar rritje të lehtë 
çdo vit gjatë periudhës 2012-2015 (Figura 3), edhe pse përqindja e personave që punojnë më shumë se 
60 orë ne javë ka shënuar rënie të lehtë nga viti 2014 në vitin 2015.

Figura 3: ORËT E PUNËS SIPAS VITEVE (%) 
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2012-2015
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Të intervistuarit, që punojnë në sektorin publik, kanë raportuar orar më të shkurtër të punës se ata në 
sektorin privat (Tabela 1.12). Meshkujt dhe femrat, që punojnë në kompani private, kanë punuar me 
orare më të gjata krahasuar me të gjitha llojet e punësimit.

TABELA 1.12: Numri mesatar i orëve të punuara në javë sipas llojit të punëdhënësit dhe gjinisë

Kosovë 2015 Sektori publik, qever. Ndërmarrje në pronësi shtetërore Kompani private Individ. privat
GJINIA
Meshkuj 37 orë 39 orë 48 orë 42 orë

Female 34 orë 36 orë 45 orë 39 orë

Të gjithë 36 orë 39 orë 48 orë 41 orë

Gjasat janë më të vogla që femrat të punojnë me ndërrime, gjatë ndërrimeve të natës, mbrëmjeve dhe 
fundjavave por pak më të mëdha që të punojnë nga shtëpia (Tabela 1.13).

TABELA 1.13: Modelet e punësimit sipas gjinisë

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
NËSE PUNON ME NDËRRIME (%)
Punon me ndërrime 25.7 17.3 23.6
Nuk punon me ndërrime 74.3 82.7 76.4
Totali 100.0 100.0 100.0
NËSE PUNON MBRËMJEVE (%)
Zakonisht 13.2 13.8 13.3
Ndonjëherë 32.0 17.5 28.8
Kurrë 52.8 68.7 57.9
Totali 100.0 100.0 100.0
NËSE PUNON NATËN (%)
Zakonisht 3.0 0.8 2.5
Ndonjëherë 13.4 6.4 11.8
Kurrë 83.6 92.8 85.7
Totali 100.0 100.0 100.0
NËSE PUNON TË SHTUNAVE (%)
Zakonisht 38.3 28.4 36.1
Ndonjëherë 37.2 22.3 33.9
Kurrë 24.5 49.3 30.0
Totali 100.0 100.0 100.0
NËSE PUNON TË DIELAVE (%)
Zakonisht 9.2 13.3 10.1
Ndonjëherë 33.2 14.7 29.1
Kurrë 57.6 72.0 60.8
Totali 100.0 100.0 100.0
NËSE PUNON NË SHTËPI (%)
Zakonisht 2.2 7.4 3.4
Ndonjëherë 18.3 19.0 18.4
Kurrë 79.5 73.6 78.2
Totali 100.0 100.0 100.0

1.9. PAGA MUJORE NETO

Të anketuarit, të cilët ishin të punësuar, u pyetën në lidhje me pagën e tyre mujore neto nga puna e tyre 
kryesore (68% e të punësuarve iu përgjigjën kësaj pyetjeje) . Shumica e pagave mujore neto ishin midis 
300 € dhe 400 €, në mesin e atyre që u përgjigjën. Janë vërejtur dallime shumë të vogla gjinore, me një 
tendencë të lehtë që meshkujt të marrin paga më të larta.
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Figura 4: PAGA MUJORE NETO PËR PUNONJËSIT SIPAS GJINISË (%)
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2015
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Me kalimin e kohës, nivelet nominale të pagave (d.m.th. jo të përshtatura për inflacionin) kanë shënuar 
rritje të lehtë. Në katër vitet e periudhës 2012-2015, shumica e punonjësve merrnin midis 300 deri 400 
euro në muaj.

Figura 5: PAGA MUJORE NETO PËR PUNONJËSIT MESHKUJ SIPAS VITIT (%) 

Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2012-2015
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Figura 6:  PAGA MUJORE NETO PËR PUNONJËSET FEMRA SIPAS VITIT (%) 
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2012-2015
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2. PAPUNËSIA
2.1. PAPUNËSIA SIPAS GJINISË

Sipas AFP-së 2015 në Kosovë ka pasur 145,776 persona të moshës 15-64 vjeç, që ishin të papunë, 
107,161 nga të cilët ishin meshkuj dhe 38,614 femra (Tabela 2.1). Shkalla e papunësisë ishte 
32.9%, më e lartë për femra se për meshkuj, respektivisht 36.6% dhe 31.8% (Figura 7). 

Figura 7: SHKALLA E PAPUNËSISË SIPAS GJINISË DHE VITIT (%) 
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2012-2015
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TABELA 2.1: Numri i të papunëve dhe shkalla e papunësisë sipas gjinisë

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
PAPUNËSIA (Në MIJËRA)
15-64 107.2 38.6 145.8
SHKALLA E PAPUNËSISË (%)
15-64 31.8 36.6 32.9

2.2. PAPUNËSIA SIPAS GRUP MOSHËS DHE NIVELIT ARSIMOR

Rreth 60 % e popullsisë së re në Kosovë ishin të papunë (Tabela 2.2). Shkalla më e ulët e papunësisë 
është hasur në mesin e personave të moshës 55-64 vjeç (12.6%). Për sa i përket shpërndarjes së 
personave të papunë, pjesa më e madhe e të papunëve i përkisnin personave të moshës midis 15 dhe 
34 vjeç, që përbënin 62% të të papunëve.
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TABELA 2.2: Numri i të papunëve dhe shkalla e papunësisë sipas gjinisë dhe grupmoshës

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
PAPUNËSIA (NË MIJËRA)
15-24 27.5 12.4 39.9
25-34 36.9 14.4 51.3
35-44 21.6 7.7 29.3
45-54 16.1 3.4 19.5
55-64 5.1 0.7 5.8
Totali 15-64 107.2 38.6 145.8
SHKALLA E PAPUNËSISË (%)
15-24 54.2 67.2 57.7
25-34 38.6 44.8 40.1
35-44 26.3 26.3 27.3
45-54 22.7 15.5 21.0
55-64 13.4 9.1 12.6
Totali 15-64 31.8 36.6 32.9

TABELA 2.3: Numri i të papunëve dhe shkalla e papunësisë sipas nivelit arsimor dhe gjinisë

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
PAPUNËSIA (NË MIJËRA)
Pa shkollë 0.7 0.2 1.0
Klasët I –IX 32.0 6.9 38.9
Arsim i mesëm profesional 47.4 12.8 60.2
Shkollë e mesme gjimnazi 18.5 8.1 26.6
Terciar 8.5 10.6 19.1
Totali 107.2 38.6 145.8
SHKALLA E PAPUNËSISË (%)
Pa shkollë 79.7 63.1 73.9
Klasët I –IX 48.6 39.5 46.7
Arsim i mesëm profesional 34.8 40.8 35.9
Shkollë e mesme gjimnazi 25.7 45.8 29.6
Terciar 13.7 27.3 19.0
Totali 31.8 36.6 32.9

Shkalla e papunësisë ishte më e larta për personat e pashkolluar (73.9% e këtij grupi ishin të papunë) 
dhe më e ulta për personat që kishin përfunduar arsimin terciar (19%).

Shkollimi ka përmirësuar perspektivat në tregun e punës, në veçanti për meshkujt pasi 79.7 % e meshkujve 
të pashkolluar ishin të papunë, në krahasim me 13.7 % të atyre që kishin përfunduar arsimin terciar.

2.3. PAPUNËSIA TEK TË RINJTË

Bazuar në AFP-në e vitit 2015, 27.4% e të papunëve në Kosovë ishin të rinj (të moshës 15-24 vjeç) me 
pothuajse shtatë pikë diferencë midis meshkujve dhe femrave.

Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së re është e papunë (57.7 %) dhe shkalla e papunësisë tek 
rinia e gjinisë femërore është më e lartë (67.2%) krahasuar me meshkujt (54.2%).

TABELA 2.4: Përqindja e të rinjve të papunë në papunësinë e përgjithshme dhe shkalla e papunësisë tek të 
rinjtë sipas gjinisë

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
Përqindja e të rinjve të papunë në papunësinë e përgjithshme (%) 25.7 32.2 27.4
Papunësia tek të rinjtlë (%) 54.2 67.2 57.7
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Në vitin 2015, të rinjtë në Kosovë kishin dy herë më shumë gjasa të ishin të papunë në krahasim me të 
rriturit , me shifra të ngjashme per meshkujt dhe femrat (Tabela 2.5).

TABELA 2.5: Ratio of youth-to-adult unemployment rate by gender

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
Shkalla e papunësisë së të rinjve ndaj papunësisë së të rriturve 2.0 2.2 2.0

2.4. KOHËZGJATJA E PAPUNËSISË

Të intervistuarit e papunë janë pyetur për sa kohë janë të papunë. Një numër i madh (72.2%) i te 
papunëve raportuan se janë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Janë vërejtur dallime të vogla gjinore 
(71.1% e meshkujve dhe 75.5% e femrave). Figura 8 tregon se gjasat për të qenë i/e papunë për më 
shumë se një vit rriten me moshën.

Figura 8: KOHËZGJATJA E PAPUNËSISË PËR MË SHUMË SE NJË VIT SIPAS GRUPMOSHËS 
DHE GJINISË (%) 
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2015
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3. PJESËMARRJA NË FUQINË 
PUNËTORE

Në vitin 2015, nga popullsia e përgjithshme e përllogaritur prej 1,757,843, popullsia e përgjithshme 
në moshë pune (15 deri 64 vjeç) ishte1,176,147 persona. 37.6% e personave në moshë pune 
merrnin pjesë në fuqinë punëtore (ekonomikisht aktivë). Kjo do të thotë se ata ishin ose të punësuar 

ose të papunë (por aktivë në kërkim të një pune dhe të gatshëm për punë). Pjesa tjeter prej 62.4% 
ishin ekonomikisht joaktivë (Figura 9). Personat ekonomikisht joaktivë përfshijnë studentët, amviset, 
punonjësit e dekurajuar dhe persona të tjerë, të cilët nuk ishin aktivë në kërkim të një pune dhe kjo 
kategori shqyrtohet më hollësisht në kapitullin e ardhshëm.

Figura 9: SHKALLA E PJESËMARRJES NË FUQINË PUNËTORE SIPAS GJINISË (%) 
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore 2015
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Figura 9 tregon për pjesëmarrjen shumë më të ulët të femrave në fuqinë punëtore: 18.1 % e femrave ishin 
aktive në krahasim me 56.7 % e meshkujve. Figura 10 tregon që shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore 
ka shënuar rritje të lehtë nga viti 2012 në 2014 ndërkohë që nga viti 2014 në 2015 ka shënuar rënie për katër 
pikë përqindjeje.
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Figura 10: SHKALLA E PJESËMARRJES NË FUQINË PUNËTORE SIPAS VITIT (%) 
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore 2012-2015
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TABELA 3.1: Fuqia punëtore dhe shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore sipas gjinisë dhe 
grupmoshës 

Kosovë 2015 Pa shkollë Klasët I -IX Arsimi i mesëm 
profesional

Shkollë e mesme 
gjimnaz Terciar

FUQIA PUNËTORE (NË MIJËRA)
15-24 0.1 12.6 30.0 20.1 6.3
25-34 0.4 21.6 46.1 24.4 35.4
35-44 0.5 26.1 40.4 21.2 18.9
45-54 0.3 15.7 36.2 18.7 21.9
55-64 0.1 7.3 14.9 5.2 18.3
Totali 15-64 1.4 83.3 167.6 89.6 100.8
PËRQINDJA E FUQISË PUNËTORE (%)
15-24 0.2 18.2 43.4 29.1 9.1
25-34 0.3 16.9 36.1 19.1 27.7
35-44 0.5 24.4 37.7 19.8 17.6
45-54 0.3 16.9 39.0 20.1 23.6
55-64 0.2 15.9 32.6 11.4 39.9

Totali 15-64 0.3 18.8 37.9 20.2 22.8

 

Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore ishte më e larta në mesin e personave të moshës 30-34 vjeç 
(49.3%) dhe më e ulta në mesin e personave të moshës 15 deri 19 vjeç me 7.4% (Tabela 3.2). Shkalla 
e ulët e pjesëmarrjes së të rinjve nuk është për t’u habitur sepse shumica e këtij grupi ndjekin shkollën.

Tek meshkujt, moshat 40-44 vjeç kishin shkallë më të lartë pjesëmarrjeje (78.6%), ndërsa për femrat 
shkalla më e lartë ishte në mesin e moshave midis 25 dhe 29 vjeç (29%) (Tabela 3.2).
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TABELA 3.2: Fuqia punëtore dhe shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore sipas gjinisë dhe 
grupmoshës

Kosovë 2015 Meshkuj            Femra Të gjithë
FUQIA PUNËTORE (NË MIJËRA)
15-19 9.2 3.5 12.7
20-24 41.5 15.0 56.5
25-29 49.9 18.8 68.7
30-34 45.8 13.2 59.0
35-39 39.3 12.8 52.1
40-44 42.6 12.5 55.1
45-49 35.4 12.1 47.5
50-54 35.5 9.8 45.3
55-59 23.4 5.3 28.7
60-64 14.5 2.6 17.1
Totali 15-64 337.1 105.6 442.7
SHKALLA E PJESËMARRJES NË FUQINË PUNËTORE (%)
15-19 10.2 4.2 7.4
20-24 46.0 18.8 33.2
25-29 65.6 29.0 48.7
30-34 74.0 22.8 49.3
35-39 75.0 22.4 47.6
40-44 78.6 21.0 48.4
45-49 75.8 21.7 46.4
50-54 71.3 19.5 45.3
55-59 58.3 12.8 35.3
60-64 44.6 7.7 25.9
Totali 15-64 56.7 18.1 37.6
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4. PERSONAT JOAKTIVË
4.1. JO-AKTIVITETI SIPAS GJINISË

Vëmendje e veçantë i është kushtuar përshkrimit dhe vlerësimit të popullsisë së punësuar dhe asaj 
të papunë, që së bashku përbëjnë Fuqinë Punëtore (ose personat ekonomikisht aktivë). Megjithatë, 
kategoria “joaktivë” është po aq e rëndësishme. Ndryshimet në shkallën e aktivitetit janë pjesë e 

rëndësishme e ndikimit të ofertës së punës në rritjen potenciale ekonomike. Kjo për shkak të numrit të 
madh të punëtorëve potencialë në mesin e personave aktualisht joaktivë.

TABELA 4.1: Personat joaktivë sipas arsyes dhe gjinisë

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
POPULLSIA JOAKTIVE (NË MIJËRA)
Kujdesi për fëmijët ose të rriturit me aftësi të kufizuara 0.2 11.4 11.6
Sëmundje ose invaliditet personal 11.4 7.6 19.0
Përgjegjësi të tjera personale se familjare 22.8 223.8 246.6
Në shkollë ose trajnim 98.2 93.7 191.9
Në pension 7.3 5.1 12.5
Beson se nuk ka punë 67.7 98.0 165.7
Pret të kthehet në punë (të pushuarit nga puna) 1.3 0.8 2.1
Arsye të tjera 26.7 20.2 46.9
Nuk ofron arsye 2.1 3.3 5.4
Totali 257.1 476.3 733.4
POPULLSIA JOAKTIVE SI PËRQINDJE E POPULLSISË NË MOSHË PUNE (%)
Kujdesi për fëmijët ose të rriturit me aftësi të kufizuara 0.0 2.0 1.0
Sëmundje ose invaliditet personal 1.9 1.3 1.6
Përgjegjësi të tjera personale se familjare 3.8 38.5 21.0
Në shkollë ose trajnim 16.5 16.1 16.3
Në pension 1.2 0.9 1.1
Beson se nuk ka punë 11.4 16.8 14.1
Pret të kthehet në punë (të pushuarit nga puna) 0.2 0.1 0.2
Arsye të tjera 4.5 3.5 4.0
Nuk ofron arsye 0.3 0.6 0.5
Totali 43.3 81.9 62.4

Përgjegjësitë familjare ose personale janë arsyeja kryesore për mosaktivitetin e femrave në tregun e 
punës (Tabela 4.1)

4.2. PUNËKËRKUESIT E DEKURAJUAR

Në vitin 2015 nga 733,341 persona joaktivë, 165,712 nuk kërkonin punë sepse besonin se nuk 
kishte punë në dispozicion. Kjo kategori klasifikohet si punëkërkues “të dekurajuar” dhe përbëjnë 
14.1% të popullsisë në moshë pune në Kosovë (Tabela 4.1). Duke iu referuar popullsisë në moshë 
pune, niveli i dekurajimit është më i lartë te femrat se te meshkujt (16.8% krahasuar me 11.4%).

 
4.3. TË RINJTË JOAKTIVË QË NUK JANË TË PUNËSUAR, NUK 
NDJEKIN SHKOLLIMIN OSE TRAJNIM (NEET)

Të rinjtë e këtij grupi (NEET) përfshijnë të rinjtë që nuk janë të punësuar, nuk ndjekin shkollën, as nuk 
trajnohen, d.m.th. janë krejtësisht të shkëputur nga tregu i punës dhe nuk marrin pjesë në sistemin 
arsimor. Përqindjet e larta të këtij grupi në popullsinë e të rinjve rrisin shqetësimet në lidhje me punësimin 
e të rinjve në të ardhmen pasi tregon shkëputje nga tregu i punës. Përveç kësaj, një numër i madh i të 
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rinjve të pa anagazhuar në vendet me papunësi të lartë të të rinjve, siç është Kosova, mund të shkaktojë 
uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës.

Në vitin 2015, 107,628 të rinj (të moshës 15 deri 24) në Kosovë nuk ndiqnin shkollimin, nuk ishin të 
punësuar apo në trajnim dhe përbënin 31.4% të popullsisë së re. Pjesa e femrave NEET është 34.9% 
krahasuar me 28.3% të meshkujve NEET (Figura 11).

Figura 11: TË RINJTË QË NUK JANË TË PUNËSUAR, NUK NDJEKIN SHKOLLË OSE TRAJNIM (NEET) 
SIPAS GJINISË DHE VITIT
Burimi: Anketa e Fuqisë Punëtore, 2012-2015
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Figura 11 gjithashtu tregon që përqindja e personave NEET ishte shumë e ngjashme në vitet 2012 dhe 
2013, ka rënë në 2014, kurse ka shënuar rritje të vogël në vitin 2015.

TABELA 4.2: Të rinj që nuk janë të punësuar, nuk ndjekin shkollë ose trajnim (NEET) sipas gjinisë

Kosovë 2015 Meshkuj Femra Të gjithë
Të rrinj NEET (në mijëra) 51.0 56.6 107.6
Përqindja e të rinjve NEET në popullsinë e re (%) 28.3 34.9 31.4
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5. KRAHASIME MIDIS VENDEVE

Statistikat e tregut të punës të vitit 2015 tregojnë se, për sa i përket tregut të punës, Kosova 
vazhdon të jetë në gjendjen më të rëndë krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor.

       Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore në Kosovë është 37.6% ndërkohë që në vendet e 
Ballkanit Perëndimor sillet nga 44.1% dhe 64.9% (Tabela 5.1).

TABELA 5.1: Krahasimi i statistikave kyçe të punës midis vendeve

Shkalla e pjesëmarrjes në 
fuqinë punëtore

Raporti punësim ndaj 
popullsisë

Shkalla e
 papunësisë

VENDI 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Kosova 41.6 37.6 26.9 25.2 35.3 32.9
Shqipëria 61.5 64.2 50.5 52.9 17.9 17.5
IRFJ e Maqedonisë nuk ka të dhëna 64.9 nuk ka të dhëna 47.8 nuk ka të dhëna 26.3
Serbia* 51.6 63.4 42.0 42.5 17.0 17.7
Mali i Zi 61.6 62.6 50.4 51.4 18.2 17.8
Bosnja dhe Hercegovina 43.7 44.1 31.7 31.9 27.5 27.7

Burimi: Webfaqet e Zyrave Statistikore Kombëtare. Indikatorët për Serbinë i referohen popullsisë së moshës 15 e më shumë.

Një pjesë e këtyre dallimeve shpjegohetme faktin se Kosova ka një popullsi të re dhe shumë prej 
këtyre të rinjve janë ende në shkollim (dhe për rrjedhojë klasifikohen si joaktivë).

Në Kosovë vetëm 25.2% e popullsisë në moshë pune është e punësuar krahasuar me 52.9% në 
Shqipëri (Tabela 5.1). Ky është një dallim i theksuar dhe kërkon shpjegim të mëtejme (shih katrorin 
mëposhtë).

Shënim metodologjik: Dallimet në përkufizimin e punësimit në AFP midis Kosovës dhe Shqipërisë.

Shkalla e punësimit dhe shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore dallojnë shumë midis Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo vjen nga fakti 
që, pavarësisht që përkufizimet e punësimit janë të ngjashme midis dy vendeve, ka një dallim të theksuar. Në të dyja vendet, të 
punësuar konsiderohen:

personat, që kanë punuar, qoftë për një orë, për një pagë ose profit të caktuar, gjatë javës referente. Të punësuar gjithashtu 
personat, që kanë marrë një pagë ose meditje gjatë kohës që ishin në trajnim gjatë punës së tyre.

personat, që mungonin përkohësisht në punën e tyre, gjatë javës referente, për disa arsye: (1) pushim i lindjes, sëmundje ose 
paaftësi e përkohshme dhe pritej kthimi në punë, edukim / trajnim që lidhet drejtpërdrejt me punën aktuale; (2) personat me pagë, 
që mungonin nga puna për disa arsye të tjera, të ndryshme nga të lartpërmendurat (a) mungesa në punë për tre muaj ose më pak 
dhe personi nuk është punëtor sezonal ose (b) personi merr 50% të pages ose më shumë; (3) të vetëpunësuarit, që planifikojne të 
kthehen në biznes/fermë/ose praktikë profesionale; (4) punonjësit, që nuk paguhen, të cilët pritet të kthehen në punë brenda tre 
muajsh ose më pak.

Në Shqipëri, një kategori shtesë e personave të punësuar përbëhet nga personat, që punojnë në fermat e tyre të vogla, nuk i shesin 
produktet e tyre, por prodhojnë vetëm për konsum vetanak. Në Kosovë ky përkufizim është modifikuar në atë formë që prodhimi 
vetanak në ferma të vogla llogaritet si punësim vetëm nëse konsiderohet të jetë një burim i rëndësishëm i konsumit për ekonomitë 
familjare. Pasi shumë të intervistuar deklarojnë që nuk është burim i rëndësishëm, kjo çon në dallimet në vlerësimet e shkallës së 
punësimit në të dyja vendet.

Aktualisht, Kosova ka shkallën më të lartë të papunësisë në rajon, pasuar nga Bosnja dhe Hercegovina.
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6. SHKALLËT E VARËSISË 
DEMOGRAFIKE & EKONOMIKE
 
Në Tabelën 6.1 janë paraqitur tri shkallë të varësisë ekonomike (me të dhënat e paraqitura si përqindja 
e të varurve për 100 nga popullsia në moshë pune):

• Shkalla e varësisë së të rinjve (të intervistuarit e moshës nën 15/të intervistuarit e moshës 15-64)

• Shkalla e varësisë se të moshuarve (të intervistuarit e moshës 65+/ të intervistuarit e moshës 15-64)

• Shkalla e varësisë moshore (të intervistuarit më të rinj se 15 ose më të vjetër se 64/ të intervistuarit 
emoshës 15-64)

TABELA 6.1: Shkallët e varësisë demografike

Kosovë Shkalla e varësisë së të rinjve Shkalla e varësisë së të 
moshuarve Shkalla e varësisë moshore

2012 41% 11% 52%
2013 41% 12% 52%
2014 38% 12% 51%
2015 36% 13% 49%

 
Për sa i përket varësisë moshore, shifra për Kosovë ishte 52% edhe në vitin 2010, pra nuk ka pasur 
ndryshim gjatë viteve të fundit. Në vitin 2014, shkalla e varësisë moshore në BE ishte 51.8%, që tregon 
se kishte afërsisht dy persona në moshe pune për çdo person të varur. Në vitin 2014, shkalla më e ulët 
e varësisë moshore në mesin e vendeve anëtare të BE-së u shënua në Sllovaki (40.6%), kurse më e larta 
në Francë (57.6%).

Një shkallë tjetër e përdorur shpesh, në veçanti në publikimet e Eurostat-it, është shkalla e varësisë 
efektive ekonomike e të moshuarve. Ky është një indikator i rëndësishëm për vlerësimin e ndikimit 
potencial të moshës së shtyrë në shpenzimet sociale, që lidhen me punësimin (pensionet etj.). Ky 
indikator kalkulohet si raport midis popullsisë së moshës 65+ (të gjithë të klasifikuar si joaktivë) dhe 
punësimit të përgjithshëm. Për këtë shkallë, Eurostat-i ka vendosur gamën e moshës për të punësuarit 
nga 20 deri 64 vjeç. Sipas projeksioneve, ky indikator do të rritet në 68% në vitin 2060 në BE28. Në 
Kosovë ishte 52% për vitin 2015.

TABELA 6.2: Shkallët e varësisë ekonomike

Shkalla e varësisë efektive ekonomike e të 
moshuarve Shkalla totale e varësisë ekonomike

Kosovë 2015 52.0% 301%
EU28    2013 42.3% 122%

Shkalla totale e varësisë ekonomike kalkulohet si raporti midis popullsisë së përgjithshme joaktive (15+) 
dhe punësimit (20-64 vjeç). Ai mat numrin mesatar të personave të moshës 15 vjeç e më shumë, që 
«përkrah» secili i punësuar. Ky raport ishte 122% në BE28 në vitin 2013, kurse në Kosovë 301% në vitin 
2015. Sipas projeksioneve deri në vitin 2023 do të vazhdojë të rritet në BE, në 122.2% në vitin 2023 dhe 
141.6% në vitin 2060. Raporti më i larti në BE28, 172%, u shënua në Greqi në vitin 2013.
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SHTOJCA 1: DIZAJNI I MOSTRËS 
DHE PËRLOGARITJA E PESHAVE
 
1. HYRJE

Numri i përgjithshëm i QR-ve të përzgjedhura në mostër është 600 çdo tremujor; paneli i ekonomive 
familjare në një grup prej 150 QR mostër i është nënshtruar rotacionit çdo tremujor. Për AFP-në e vitit 
2015, mostra prej 600 QR-ve është përzgjedhur me probabilitet proprocional me madhësinë (PPM) 
në secilën shtresën/stratë, ku madhësia bazohej në numrin e ekonomive familjare në QR nga korniza 
e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave e vitit 2011 në Kosovë. Mostra prej 8 
ekonomish familjare është përzgjedhur në secilën QR mostër, për mostrën e përgjithshme prej 4,800 
ekonomish familjare çdo tremujor. Pasi disa QR në mostër nuk janë regjistruar gjatë disa tremujorëve 
dhe ekonomitë familjare të pa-intervistuara nuk janë zëvendësuar, madhësia përfundimtare e mostrës 
efektive çdo tremujor varet nga numri i përgjithshëm i ekonomive familjare në mostër me intervista të 
kompletuara.

Procedurat e peshimit për AFP-në e vitit 2015 në Kosovë varen nga dizajni i mostrës, numri i QR-ve 
të mbuluara çdo tremujor, dhe numri i ekonomive familjare mostër me intervista të realizuara në çdo 
QR, që paraqitet në të dhënat finale të AFP-së. Dizajni i mostrës paraqitet në formë të përmbledhur në 
seksionin e ardhshëm. Procedurat themelore të peshimit për AFP përfshinin fillimisht kalkulimin e peshave 
për çdo tremujor të vitit 2015 bazuar në probabilitetet e përzgjedhjes dhe shpërndarjen e intervistave të 
kompletuara me ekonomitë familjare sipas QR-ve mostër çdo tremujor, ashtu që të dhënat tremujore të 
jenë përfaqësuese në nivel vendi. Pastaj peshat themelore tremujore janë përshtatur në nivel vendi bazuar 
në popullsinë e përgjithshme të projektuar për mesin e vitit 2015. Së fundi, peshat për të dhënat vjetore 
të AFP-së të kombinuara nga katër tremujorët janë kalkuluar duke pjesëtuar peshat tremujore me 4. 

2. PËRMBLEDHJE E DIZAJNIT TË MOSTRËS PËR AFP E VITIT
2015 NË KOSOVË

Për AFP-në e vitit 2015 është përdorur mostra dy fazëshe e stratifikuar. Korniza e mostrës është bazuar 
në të dhënat dhe hartografinë nga Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave i vitit 2011 
në Kosovë. Për qëllime të regjistrimit, Kosova është ndarë në qarqe regjistruese (QR), që janë segmente 
relativisht të vogla operacionale, të definuara për regjistrimin e popullsisë. Janë gjithsej 4,626 QR në 
Kosovë dhe këto janë përdorur si njësi primare të mostrimit, të përzgjedhura në fazën e parë të nxjerrjes 
së mostrës për AFP-në. Numri i përgjithshëm mesatar i ekonomive familjare për QR në kornizën e 
mostrës ishte 67; madhësia mesatare e QR-ve urbane (103 ekonomi familjare) ishte pothuajse sa dy herë 
e madhësisë së QR-ve rurale (53 ekonomi familjare). Një intervistues gjatë regjistrimit ishte përgjegjës 
për regjistrimin e ekonomive familjare dhe popullsisë në një QR. ASK- ja ka përdorur të dhënat nga 
Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave të vitit 2011 për të krijuar kornizën e mostrës 
së QR-ve, që është përdorur për përzgjedhjen e mostrës së AFP-së.

Kosova ndahet gjeografikisht në shtatë rajone, të paraqitura në tabelën A1. ASK-ja përdor këto shtatë 
rajone për stratifikimin e kornizës së mostrës dhe për raportimin e rezultateve nga anketat me ekonomitë 
familjare. Çdo rajon është i ndarë në komuna, që më pas ndahen në qytete ose lokalitete. QR-të janë 
definuar brenda njësive më të vogla administrative. Çdo QR është klasifikuar si urbane ose rurale, dhe 
ky klasifikim është përdorur për definimin e stratës së mostrës në çdo rajon.

Në kohën e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 2011, ASK-ja nuk kishte 
mundësi të realizonte regjistrimin në tri komunat në veri (Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan), si dhe 
në një pjesë e komunës së Mitrovicës, të cilat kanë një përqendrim të lartë të popullsisë serbe. Për këtë 
arsye, rezultatet përfundimtare të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave të vitit 
2011 në Kosovë përjashtojnë familjet ekonomitë familjare dhe popullsinë në ato zona. Megjithatë, ASK-ja 
kishte definuar më parë QR-të për ato zona, dhe këto QR ishin listuar në vitin 2008 (në rastin e një mostre 
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master prej 1,000 QR-ve për anketat me ekonomi familjare), ose në vitin 2009 (për QR-të e mbetura). 
Prandaj, ASK-ja ka përdorur këtë informacion të mëparshëm për QR-të e përjashtuara në Regjistrimin 
e Ekonomive Familjare dhe Banesave 2011, për të plotësuar kornizën e mostrës për pjesën tjetër të 
Kosovës me informatat nga regjistrimi. 257 QR në komunat veriore janë në kornizë me informacionin nga 
listimi i viteve 2008/09. Këto QR janë të integruara me QR-të për pjesën tjetër të Kosovës me informata 
nga Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave të 2011, duke përbërë një total prej 
4,626 QR-ve në kornizën e kombinuar.

Tabela A1 paraqet shpërndarjen e QR-ve dhe ekonomive familjare nga Regjistrimi i Popullsisë, 
Ekonomive Familjare dhe Banesave i vitit 2011 në Kosovë, sipas rajonit, shtresës urban dhe rural, 
përfshirë informacionet nga korniza e mëparshme për komunat veriore me shumicë serbe.

TABELA A1. Shpërndarja e QR-ve dhe ekonomive familjare sipas rajonit dhe shtresës urban/rural në 
kornizën e mostrës në Kosovë bazuar në Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 
të vitit 2011 (dhe korniza e mëparshme për komunat e veriut)

Rajoni
Gjithsej Urban Rural

Nr i QR-ve
Nr. i eko.
faml.

% e eko. Fam. 
Totale sipas rajonit

Nr i 
QR-ve

Nr. i eko.
faml.

% e eko. Fam. 
Totale sipas 
rajonit

Nr i QR-ve Nr. i eko.faml.

Gjakova 461 31,416 10.2% 123 11,879 37.8% 338 19,537
Gjilan 540 33,082 10.7% 125 13,139 39.7% 415 19,943
Mitrovica 748 43,981 14.2% 202 20,089 45.7% 546 23,892
Peja 458 30,356 9.8% 120 12,458 41.0% 338 17,898
Prizren 732 52,436 16.9% 196 20,172 38.5% 536 32,264
Prishtina 1,208 87,045 28.1% 428 46,133 53.0% 780 40,912
Ferizaj 479 31,095 10.0% 121 11,592 37.3% 358 19,503
Totali 4,626 309,411 100.0% 1,315 135,462 43.8% 3,311 173,949

 
Nga tabela A1 mund të shihet që përqindja e ekonomive familjare dallon midis rajoneve, nga 9.8% në 
Pejë deri 28.1% në Prishtinë. Rreth 43.8% e ekonomive familjare janë klasifikuar si urbane.

Për AFP-në në Kosovë, është përdorur metoda e ndërprerjes (cut-off) për të përjashtuar QR-të me 
më pak se 10 ekonomi familjare nga korniza e mostrës. Një rezultat i kësaj qasjeje është se do të 
krijojë rezultate pak të anshme për shkak se ekonomitë familjare nga QR-të e përjashtuara nuk janë të 
përfaqësuara në të dhënat e anketës. Me këtë rast janë përjashtuar gjithsej 160 QR rurale. Këto QR të 
përjashtuara janë hequr nga korniza në këtë rast. QR-të e përjashtuara përbëjnë një përqindje shumë të 
vogël të popullsisë së përgjithshme, kështu që anshmëria në fjalë gjithashtu do të duhej të ishte shumë 
e vogël. Me qëllim të përditësimit të fazës së dytë të nxjerrjes së mostrës për përzgjedhjen e ekonomive 
familjare në çdo QR mostër për AFP 2015, ASK-ja ka bërë një listim të ri të ekonomive familjare në 600 
QR-të mostër në fund të vitit 2013. Siç përshkruhet më vonë në seksionin mbi Procedurat e Peshimit, 
numri i ekonomive familjare të listuara është përdorur gjithashtu në kalkulimin e peshave. Kjo përbën 
një përmirësim të metodologjisë krahasuar me metodologjinë e vitit 2013, ku është përdorur lista e 
ekonomive familjare nga Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave të vitit 2011 në 
Kosovë për përzgjedhjen e ekonomive familjare. Mungesa e një listimi të ri në atë kohë ka rezultuar në 
një anshmëri të vogël rezultateve të anketës pasi njësitë e reja banesore nuk ishin të përfaqësuara. Në 
rast se një ekonomi familjare në mostër ishte zhvendosur dhe kishte një ekonomi të re familjare në atë 
njësi banesore, ajo do të intervistohej për AFP-në.

Korniza e mostrës e QR-ve fillimisht është ndarë në shtresa/strata bazuar në viset urbane dhe rurale 
në çdo rajon. Korniza e mostrës përfshinte informacione mbi përkatësinë etnike të popullsisë në çdo 
QR, që gjithashtu u përdor për shtresëzimin/stratifikimin. Nëse të gjitha ekonomitë familjare në një QR 
i përkisnin të njëjtit grup etnik, QR-ja i caktohej asaj shtrese/strate etnike; kishte gjithashtu një kategori 
për përkatësi etnike të përzier. Në rastin e një rajoni me QR serbe në shtresën urbane ose rurale, këto QR 
u përfshinë në një shtresë të veçantë, ku QR-të mostër u përzgjodhën në mënyrë të pavarur. Pasi alokimi 
i mostrës ishte proporcional me numrin e ekonomive familjare, disa nga këto shtresa të vogla kishin 
vetëm nga një QR të përzgjedhur. Për qëllime të procedurave të peshimit dhe kalkulimit të gabimeve të 
mostrimit, stratifikimi do të jetë i kufizuar në nivel rajoni, urban dhe rural.
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Për AFP-në tremujore të vitit 2015 në Kosovë, janë përzgjedhur gjithsej 600 QR mostër, të ndara në 
shtresa përafërsisht proprocionalisht me numrin e ekonomive familjare. Në fazën e dytë janë përzgjedhur 
8 ekonomi familjare brenda secilës QR mostër, për madhësinë e mostrës së përgjithshme prej 4,800 
ekonomish familjare çdo tremujor. Tabela A2 tregon alokimin e QR-ve mostër dhe ekonomive familjare 
sipas rajonit, shtresës urbane dhe rurale. Duke pasur parasysh alokimin proporcional të mostrës, rajoni 
më i vogël i Pejës ka një mostër prej 58 QR-sh dhe 464 ekonomish familjare. Shkalla e mospërgjigjes do 
të ulë më tej madhësinë e mostrës efektive, prandaj është e rëndësishme të përcillen gabimet e mostrimit 
për vlerësimet e indikatorëve kryesorë sipas rajonit në mënyrë që të përcaktohet nëse niveli i saktësisë 
është i mjaftueshëm për rajonet më të vogla.

TABELA A2. Alokimi i QR-ve dhe ekonomive familjare mostër sipas rajonit dhe shtresës për AFP- 
në e vitit 2015 në Kosovë çdo tremujor

Rajoni
Gjithsej Urban Rural

QR-të mostër Ek.fam. mostër QR-të mostër Ek.fam. mostër QR-të mostër Ek.fam. mostër

Gjakova 67 536 21 168 46 368
Gjilan 61 488 22 176 39 312
Mitrovica 78 624 33 264 45 360
Peja 58 464 21 168 37 296
Prizren 111 888 36 288 75 600
Prishtina 161 1,288 76 608 85 680
Ferizaj 64 512 23 184 41 328
Totali 600 4,800 232 1,856 368 2,944

Në fazën e parë të nxjerrjes së mostrës, QR-të në çdo shtresë janë përzgjedhur në mënyrë sistematike 
me probabilitet proporcional me madhësinë, ku matja e madhësisë bazohej në numrin e përgjithshëm të 
ekonomive familjare në çdo QR nga korniza e mostrës. Numri i QR-ve të përzgjedhura në çdo shtresë 
bazohej në alokimin e mostrës, të paraqitur në tabelën A2. Në fazën e dytë, 8 ekonomi familjare janë 
përzgjedhur në mënyrë sistematike me probabilitet të barabartë brenda çdo QR-je në mostër.

3. SKEMA E ROTACIONIT TË MOSTRËS

AFP-ja e vitit 2015 në Kosovë është dizajnuar si anketë e vazhdueshme me ekonomitë familjare, me 
grumbullim të të dhënave gjatë çdo jave të vitit. Skema e rotacionit/rrotullimit të mostrës bazohet 
në udhëzuesit e Eurostat-it. Për punën në terren dhe analizimin e të dhënave, viti ndahet në katër 
tremujorë, secili me nga 13 javë. Mostra e përgjithshme prej 600 QR-ve ndahet në katër grupe me nga 
150 QR, përfaqësuese në nivel vendi, të cilat përdoren në skemën e rrotullimit të mostrës. Paneli prej 
1,200 ekonomive familjare mostër në çdo grup intervistohet për katër tremujorë me radhë, dhe më pas 
zëvendësohet nga nje panel i ri ekonomish familjare. Ekonomitë familjare në panel në tri grupet e tjera 
mbahen në mostër për tremujorin e ardhshëm, që siguron një përsëritje prej 75% në mostër nga një 
tremujor në tjetrin. Kjo përmirëson nivelin e saktësisë për vlerësimet e trendeve (dallimeve) të shkallës së 
papunësisë dhe karakteristikat e tjera të fuqisë punëtore nga një tremujor në tjetrin.

4. METODOLOGJIA E PËRGJITHSHME PËR KALKULIMIN E PESHAVE 
PËR AFP-në E VITIT 2015 NË KOSOVË

Në mënyrë që vlerësimet nga mostra e AFP-së 2015 në Kosovë të jenë përfaqësuese të popullsisë, 
të dhënat duhet të shumëzohen me peshën e mostrës. Pesha bazë për çdo ekonomi familjare në 
mostër është e barabartë me inversin e probabilitetit të përzgjedhjes së saj (llogaritet duke shumëzuar 
probabilitetet në secilën fazë të mostrimit). Pesha për një ekonomi familjare i bashkëngjitet të dhënave 
për ekonomitë familjare në bazën e të dhënave.

Probabilitetet e përzgjedhjes bazohen në një dizajn mostre dy-fazëshe të stratifikuar. Në fazën e parë 
është përzgjedhur një mostër e QR-ve me probabilitet proporcional me madhësinë brenda çdo shtrese 
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(rajon, urban / rural), dhe në fazën e dytë një mostër prej 8 ekonomish familjare në çdo QR të mostrës 
nga listimi i ri. Duke u bazuar në këtë dizajn mostre, probabilitetet e përzgjedhjes për ekonomitë familjare 
në çdo QR mostër mund të paraqiten si mëposhtë:

ku:

hi =  probabiliteti i përzgjedhjes për ekonomitë familjare mostër në QR e i-të në mostër, në shtresën  
       (rajon, urban/rural) h

nh  =  numri i QR-ve mostër të përzgjedhur në shtresë h për AFP-në

Mhi  =  numri i përgjithshëm i ekonomive familjare në kornizë për QR e i-të mostër në shtresën h

Mh =  numri i përgjithshëm i ekonomive familjare në kornizën e mostrës për shtresën h (që është masa  
           e kumuluar e madhësisë për shtresën)

mhi  =  8 = numri i ekonomive familjare mostër të përzgjedhura në QR e i-të mostër në shtresën h

M hi = numri i përgjithshëm i ekonomive familjare në listimin e ri për QR-në e i-të në shtresën h

Pesha themelore e mostrës llogaritet si inversi i këtij probabiliteti të përzgjedhjes. Bazuar në shprehjen 
e mëparshme për probabilitetin, pesha mund të llogaritet si vijon:

ku:

Whi =  pesha themelore e ekonomive familjare mostër të përzgjedhura në QR e i-të mostër në  
       shtresën h

Pasi numri i ekonomive familjare të listuara në QR-në mostër (M›hi) është në përgjithësi i ndryshëm nga 
numri korrespondues i ekonomive familjare QR nga korniza (Mhi), peshat do të dallojnë varësisht nga 
QR-ja brenda shtresës.

Është e rëndësishme të përshtaten peshat themelore për ekonomitë familjare mostër për të marrë 
parasysh mospërgjigjjen e ekonomive familjare në secilën QR mostër. Pasi peshat llogariten në nivel të 
QR-së mostër, është e dobishme që peshat të përshtaten në këtë nivel. Pesha finale (Whi) për ekonomitë 
familjare mostër në QR e i-të në shtresën h mund të shprehet si më poshtë:

ku:

m’ hi = numri i ekonomive familjare mostër me intervista të kompletuara në QR-ne e i-të në shtresën h

5. KALKULIMI I PESHAVE TË AFP PËR SECILIN TREMUJOR TË VITIT 
2015

Peshat themelore tremujore janë kalkuluar duke përdorur formulën për peshën, specifikuar në seksionin 
paraprak. Megjithatë, peshat do të dallojnë çdo tremujor bazuar në numrin përfundimtar të QR-ve mostër 
të regjistruara dhe numrin e ekonomive familjare me intervista të kompletuara në secilën QR mostër. 
Pas përshtatjes të peshave tremujore për të marrë në konsideratë QR-të, që nuk janë regjistruar, dhe 
ekonomitë familjare, që nuk mund të intervistohen, peshat tremujore të AFP-së mund të paraqiten si 
mëposhtë:
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ku:

Wqhi = pesha themelore për ekonomitë familjare mostër në QR e i-të mostër në shtresën h
        për tremujorin q

nqh = numri i QR-ve në mostër të regjistruara për AFP në shtresën h për tremujorin q

mqhi = numri i ekonomive familjare në mostër me intervista të kompletuara në tremujorin q për QR-në  
       e i-të në shtresën h

Vlera e nqh varet nga shpërndarja aktuale e QR-ve të regjistruara në bazën e të dhënave për çdo 
tremujor. Numri i QR-ve të regjitruara dallon pak nga tremujori në tremujo. Tabelat A3 deri A6 
paraqesin shpërndarjen e QR-ve në mostër dhe numrin e ekonomive familjare me intervista të 
kompletuara sipas rajonit, shtresës urbane dhe rurale në AFP, për secilin tremujor të vitit 2015.

TABELA A3. Numri i QR-ve dhe ekonomive familjare në mostër me intervista të kompletuara sipas 
rajonit dhe shtresës për tremujorin e parë të AFP 2015 në Kosovë

Rajoni
Gjithsej Urban Rural

QR-të në 
mostër

Ek.fam në 
mostër

QR-të në 
mostër

Ek.fam në mostër QR-të në mostër Ek.fam në mostër

Gjakova 66 489 20 147 46 342

Gjilan 59 390 22 134 37 256

Mitrovica 78 467 33 195 45 272

Peja 58 317 21 93 37 224

Prizren 108 727 36 228 72 499

Pristina 158 1,011 76 428 82 583

Ferizaj 62 429 23 147 39 282

Total 589 3,830 231 1,372 358 2,458

TABELA A4. Numri i QR-ve dhe ekonomive familjare në mostër me intervista të kompletuara sipas 
rajonit dhe shtresës për tremujorin e dytë të AFP 2015 në Kosovë

Rajoni
Gjithsej Urban Rural

QR-të në
Ek.fam në 

mostër
QR-të në Ek.fam në mostër QR-të në Ek.fam në mostër

Gjakova 66 485 20 147 46 338

Gjilan 60 396 22 134 38 262

Mitrovica 78 461 33 33 45 268

Peja 58 326 21 91 37 235

Prizren 109 728 36 220 73 508

Pristina 159 996 76 419 83 577

Ferizaj 63 424 23 141 40 283

Total 593 3,816 231 1,345 362 2,471
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TABELA A5. Numri i QR-ve dhe ekonomive familjare në mostër me intervista të kompletuara sipas 
rajonit dhe shtresës për tremujorin e tretë të AFP 2015 në Kosovë

Rajoni
Gjithsej Urban Rural

QR-të në
Ek.fam në 

mostër
QR-të në Ek.fam në mostër QR-të në Ek.fam në mostër

Gjakova 65 464 20 145 45 319

Gjilan 62 422 22 140 40 282

Mitrovica 77 454 30 173 47 281

Peja 59 322 22 97 37 225

Prizren 111 726 37 219 74 507

Pristina 159 970 72 369 87 601

Ferizaj 64 415 23 133 41 282

Total 597 3,773 226 1,276 371 2,497

TABELA A6. Numri i QR-ve dhe ekonomive familjare në mostër me intervista të kompletuara sipas 
rajonit dhe shtresës për tremujorin e katërt të AFP 2015 në Kosovë

Rajoni
Gjithsej Urban Rural

QR-të në 
mostër

Ek.fam në 
mostër

QR-të në 
mostër

Ek.fam në mostër QR-të në mostër Ek.fam në mostër

Gjakova 67 466 22 154 45 312
Gjilan 61 406 22 142 39 264
Mitrovica 74 449 29 174 45 275
Peja 58 335 21 103 37 232
Prizren 104 673 35 200 69 473
Pristina 158 965 72 382 86 583
Ferizaj 64 413 23 136 41 277
Total 586 3,707 224 1,291 362 2,416

Formula për peshat tremujore, e paraqitur më lart, është përdorur për kalkulimin e një grupi të veçantë 
të peshave themelore për çdo tremujor.

6. PËRSHTATJA E PESHAVE TREMUJORE TË AFP 2015 BAZUAR NË 
PROJEKSIONET E POPULLSISË

Në vitin 2015 Kosova ka pasur një migrim të theksuar, sidomos në tremujorin e parë, dhe kjo ka rezultuar 
në rënien e numrit të popullsisë rezidente.

Faktori i përshtatjes për peshat e AFP-së 2015 çdo tremujor është kalkuluar si mëposhtë:

ku:

ALFS2015q = faktori i përshtatjes së peshës i aplikuar peshave preliminare të AFP-së 2015 për   
                  tremujorin q

P2015 =  varianti i ulët i popullsisë së përgjithshme të Kosovës të projektuar për mesin e 2015  
                  bazuar në teknika demografike të vlerësimit, e barabartë me 1,757,843

                                                   = vlerësimet e peshuara të popullsisë së përgjithshme të Kosovës  
                                                      nga të dhënat e AFP-së 2015 për tremujorin q bazuar në peshat            
                                                      tremujore preliminare, përshtatur për mospërgjigjen
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Pqhij =   numri i personave në ekonominë të j-të në QR e i-të në mostër të shtresës h në të   
                      dhënat e AFP-së 2015 për tremujorin q

Tabela A7 paraqet vlerësimet e peshuara të popullsisë së përgjithshme nga të dhënat e AFP-së së vitit 
2015 në Kosovë sipas tremujorëve dhe fakorët korrespondues të përshtatjes së peshave (ALFS2015q ).

TABELA A7. Vlerësimet tremujore të peshuara të popullsisë së përgjithshme nga AFP-ja e vitit 
2015 dhe faktorët korrespondues të përshtatjes së peshave

Tremujori Vlerësimet tremujore të peshuara mbi popullsinë e përgjithshme Faktori i përshtatjes
1 1,658,794 1.05971114
2 1,641,737 1.07072160
3 1,637,733 1.07333890
4 1,631,484 1.07745030
Mesatarja 1,642,437 1.07030548

Peshat finale të AFP 2015 për çdo tremujor janë kalkuluar duke shumëzuar peshën themelore përshtatur 
për mospërgjigjn me këtë faktor përshtatjeje të popullsisë, si më poshtë:

ku:

W qhi = pesha përfundimtare tremujore e peshuar për ekonomitë familjare në mostër në QR-në e i-të në    
       shtresën h për tremujorin q

Tabela A7 tregon që faktori i përshtatjes së peshës për popullsinë mesatare është 1,0703.

7. KALKULIMI I PESHAVE TË AFP 2015 PËR TË DHËNAT E 
KOMBINUARA PËR KATËR TREMUJORËT

Mund të kombinohen të dhënat nga tremujorë të ndryshëm në mënyrë që të rritet niveli i saktësisë për 
indikatorët vjetorë dhe të përfaqësohet sezonaliteti në fuqinë punëtore dhe karakteristikat e punësimit 
gjatë një periudhe reference 12 mujore. Të dhënat e AFP-së për Kosovë për të katër tremujorët e vitit 
2015 janë kombinuar për të bërë analizën e të dhënave vjetore dhe janë llogaritur peshat për këtë 
kombinim të dhënash. Në këtë rast fillimisht kemi bërë përllogaritjen e peshave tremujore në bazë të 
QR-ve në mostër dhe ekonomive familjare të intervistuara çdo tremujor, siç specifikohet në seksionin e 
mëparshëm. Pasi peshat për çdo tremujor zgjerojnë të dhënat në nivel vendi, është e nevojshme që këto 
pesha të pjesëtohen me 4 në mënyrë që fitohen peshat vjetore për të dhënat e kombinuara për katër 
tremujorët. Prandaj, peshat vjetore te AFP-së mund të paraqiten si në vijim:

ku:

WAqhi = pesha vjetore për ekonomitë familjare në mostër në QR-në e i-të në mostër në shtresën h për    
       tremujorin q për të dhënat e kombinuara për katër tremujorët e vitit 2015

W qhi = pesha përfundimtare tremujore (përfshirë faktorin e përshtatjes së popullsisë) për ekonomitë  
       familjare në mostër në QR e i-të në mostër në shtresën h për tremujorin q

Kjo procedurë peshimi për vlerësimet vjetore të AFP-së ka për efekt mesatarizimin e rezultateve nga të gjithë 
tremujorët e kombinuar, ku peshat vjetore do të jenë automatikisht konsistente me popullsinë e përgjithshme në 
nivel vendi.

ALFS2015q
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