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L10 (Master) 

Tregu i punes dhe inflacioni

Literatura:

- Qiriqi (2005), Kreu VIII

Prof.as. Avdullah Hoti
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Hyrje
• Çfarë lidhje ekziston në mes të tregut të punës

(pagës) dhe inflacionit?
• Vërejtje: 

–inflacioni vjen nga jashtë tregut të punës, 
–por sjelljes së pagës, papunësisë dhe produktivitetit
influencojnë nivelin e inflacionit dhe sa kohë do të
zgjasë periudha inflacioniste.

• Në disa raste rritja e pagës nominale mund të
çojë në inflacion

• Në përgjithësi, ekonomistët pajtohen se inflacioni
mund të shkaktohet nga (grafiku):

–Rritja e kërkesës (inflacioni nga kërkesa)
–Rritja e kostove (inflacioni nga oferta), kur paga rritet
më shumë se produktiviteti
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

• Kjo lidhje shprehet përmes:

• Kosto totale e punës llogaritet si: 

• Nëse pjesëtojmë me ‘orët e punës’:

• Në Ek(3), emëruesi tregon produktivitetin e punës.
– kosto e punës për njësi lidhet:

• pozitivisht me pagën nominale dhe
• negativisht me produktivitetin

Kosoto totale e punës Kosto e punës 
(për njësi) 

= 
Sasia e prodhimit 

(1) 

 

Paga orare x or ët e pun ësKosto e pun ës

(për njësi)
=

Sasia e prodhimit
(2)

Paga orare Kosto e pun ës

(për njësi)
=

Sasia e prodhimit / orët e pun ës
(3)
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

• Tri pëfundime nga Ek(3):
– Nëse paga nominale rritet më shumë se produktiviteti, kosto e punës për

njësi rritet
– Nëse paga nominale rritet më pak se produktiviteti, kosto për njësi e 

punës bie

– Nëse paga nominale dhe produktiviteti rritet me të njëjtin ritëm, kosto për
njësi e punës nuk do të ndryshojë

• Kjo lidhje paraqitet në Figurën 8.1
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

• Pagat zakonsht janë të lidhura me indeksin e çmimeve (inflacionin)

• Nga Figura 8.2, pagat dhe inflacioni lëvizin në të njëjtin drejtim
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

• Por, cila është lidhja shkak-pasojë?
– Rritja e pagave qon në rritjne e çmimeve (inflacionit)

– Apo rritja e çmimeve qon në rritjen e pagave

• Analiza përmes sjelljes AD-AS, Figura 8.3
-Ekuilibri në pikën B
-Rritet paga nominale me 
shume se produktiviteti
-Rritet kosto e punes per njesi
-Rriten cmimet
-Zhvendoset AS majtas ne S1

-Prodhuesit ofrojne A
-Bleresit kerkojne B
-AB teprica ne kerkese

-Per shkak te rritjes
se pages

-Rritet cmimi ne P1
-Rritet sasia ne C
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

• Lidhja në mes të inflacioni dhe pagës ndikohet nga këta
faktorë:

1. Fuqia e tregut që zotërojnë sidndikatat
2. Vendosja e çmimeve në bazë të kostos
3. Imitimi i pagave
4. Kontratat e punës
5. Përshtatja monetare



17

Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

1. Fuqia e tregut që zotërojnë sidndikatat
– Sindikatat rrisin diferencën në paga midis punëtorëve që janë të

organizuar në sindikata dhe atyre që nuk janë anëtarë
– Inflacioni shkaktohet nga kërkesat e vazhdueshme të sindikatave

për rrite të pagave
– Insider-outsider model
– Problemi qëndron se sindikatat kërkojnë paga të njëtja edhe gjatë

gjatë fazës recesioniste të ciklit të biznesit (ngurtësimi i pagave)
• Gjatë recesionit, bie produktiviteti ndërsa pagat bien
• Kontratat dhe rregullat qeveritare parandalojnë përshtatjen e 

pagave në varësi me ndryshimin e produktivitetit
• Papunësia nuk e ndalon sindikatën që të shkaktojë inflacion nga

paga
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

2. Vendosja e çmimeve në bazë të kostos
– Sipas post-kejnzianistëve ekonomia karakterizohet nga:

• Tregjet konkuruese: veprimi i AD-AS përcakton çmimet
• Tregje jokonkuruese: çmimet vendosen sipas kostos së prodhimit

– markup pricing

– Në tregjet jokonkuruese, korporatat përcaktojnë:
• koston mesatare të produktit (ku pagat zënë pjesën më të madhe)

– Pastaj masën e fitimit - markup pricing

– Korporatat konkurojnë në mes vete jo përmes çmimit

– Ato nuk ju rezistojnë presionit të sindikatave për rritjen e pagave

– Kur nënshkruhen kontratate e reja me rritje të pagës nominale, 
korporatat prapë llogarisin:

• koston mesatare të produktit (ku pagat zënë pjesën më të madhe)

• Pasatj masën e fitimit - markup pricing

– Kjo qon në rritjen e çmimeve (inflacionit)
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

3. Imitimi i pagave
– Pjesëmarrësit në treg imitojnë të tjerët në vendojsen e pagës

– Është më lehtë të veprohet kështu se sa të vendoset paga korrekte
• Informacionet janë të kushtueshme dhe nuk arrihet pajtim lehtë

– Efektet që sjell rritja e pagës: dobishmëria e pagës për punëtorin
varet edhe nga paga që merr punëtori i njëjtë në firmë tjetër

• Norma sociale: pagë e barabartë për punë të barabartë

– Firmat e pasindikalizuara rrisin pagën për të penguar sindikalizimin

4. Kontratat e punës
– Kontrata siguron punëtorët për të ardhmen e tyre

– Kontrata siguron edhe firmat për investimet në kapitalin njerëzor

– Por kontratat zakonisht përfshijnë edhe nene që parashohin rritjen
e pagës kur rriten çmimet

5. Përshtatja monetare
– Rritet paga nominale=>rritet kosto e prodhimit=>rriten

çmimet=>bie kërkesa agregae=>qeveria rrit ofertën
monetare=>rritet kërkesa agregate
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Rritjet në pagë – simptoma të inflacionit

• Por, disa ekonomistë theksojë se rritja e pagës nominale
vetëm shoqëron inflacionin

• Inflacioni vie nga rritja e kërkesës agregate e cila i rrit
çmimet (përfshirë çmimin e punës)

• Kështu rritjet e pagës nominale janë një hap prapa
(ndodhin më vonë) rritjes së çmimeveve



21

Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

• Inflacioni nga kërkesa paraqitet në Figurën 8.4
– Ekuilibri fillestar në pikën A

– Qeveria rrit shpenzimet qeveritare => zhvendoset ADo në AD1

– Kur çmimet janë në nivelin Po, AD e tejkalon AS

– Kështu, çmimet rriten në P1
– Norma e inflacionit= (P1 – Po) / Po

Kosto rritet njësoj sikur 
inflacioni (C-A)/A
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

Dy pyetje:

1. Përse zhvendoset AD?
– Kejnzianistët: inflacioni vie nga rritja e kërkesës agregate

– Monetarisët: inflacioni është fenomen monetar MV=PQ

– Nëse M e tejkalon rritje e Q, atëherë pasi V është e 
pandryshueshme, P rritet=>rritet inflacioni

– Konkluzioni: kejzianistët dhe monetaristët pajtohen se rritja e 
kërkesës agregate shkakton inflacion, por nuk pajtohen për 
faktorët që shkaktojnë rritjen e kërkesës agregate

2. Nëse inflacioni rritet njëherë, a vazhdon të rritet më tej për 
shkak të rritjes së pagës?

– Përgjigja nga shumë ekonomistë është: “po”

– Nëse firmat rrisin pagat nga presioni i punëtorëve, ato rrisin 
çmimet

– Nëse oferta monetare mbetet e pandryshuar, atëherë firmat e 
realizojnë këtë duke reduktuar prodhimin
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Lidhja në mes të pagave, produktivitetit dhe kostos së punës

– Kjo qon në rritjen e papunësisë, dhe në disa sektorë ku 
pagat janë më fleksibile bien pagat

– Kjo çon në rënjen e kërkesës dhe të çmimeve në ata 
sektorë

– Kështu ndryshon vetëm përbërja e çmimeve dhe 
pagave dhe jo niveli i përgjithshëm

– Lidhja është e tillë që: 
• Rritet kërkesa => rriten çmiemt => rriten pagat

– Ndërsa sipas moneristëve:
• Rritja e tepërt në ofertën monetare=>rritja e çmimeve dhe 

pagave
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Teprica e kërkesës në tregun e punës dhe kurba e Philipsit në
periudha afatshkurtra

• Ndikimi i tepricës të kërkesës të punës në nivelin e pagave 
analizohet përmes Kurbës së Philipsit

– Kjo kurbë tregon lidhje inverze në mes të normës së
rritjes së inflacionit dhe normës së rritjes së
papunësisë

• Kjo paraqitet në Figurën 8.5
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Teprica e kërkesës në tregun e punës dhe kurba e Philipsit në
periudha afatshkurtra

• Pagat rriten me rritje të kërkesës për punë

• Por ato janë të ngurta në rënje: me të arritur një nivel të
caktuar ato nuk bien më poshtë:

– Benefitet për të papunët (paga e rezervuar)

• Nëse fillimisht paga është W4:
– Oferta për punë (H) e tejkalon kërkesën pë punë (G)

– Teprica HG tregon se kërkesa për punë është në rënie 

– Rritjet në nivelin e pagës nominale do të jenë të ulta

– Papunësia është e lartë

– Kjo situatë i korespondon pikave poshtë-djathtas në kubën e 
Philipsit

– Nëse U2 është NNP, atëherë pikat në të djathtë të Y në kurbën e 
Philipsit korespondojnë me situatën ekstreme të tregut të punës

– Pra ekziston teprica për punë
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Teprica e kërkesës në tregun e punës dhe kurba e Philipsit në
periudha afatshkurtra

• Nëse paga është W1:
– Ka tepricë të kërkesës për punë (Segmenti AB)

– Sa më e madhe të jetë teprica e kërkesës në krahasim me 
punësimin [(B – A)/A] aq më e shpejtë do të jetë rritja e pagës

– Kjo situatë në tregun e punës i korespondon pikës X në kurbën e 
Philipsit

• Në tepricën e kërkesës për punë në segmentet JC dhe FE 
në grafikun (a) pagat rriten por më pak se në rastin e 
tepricës së kërkesës për punë në segemntin AB

• Pjerrtësia e kurbës së Philipsit spjegohet me shkallën e 
tepricës për punë në tregun e punës

• Kurba e Philipsit është konvekse sepse për të reduktuar 
papunësinë duhet të kemi rritje të njëpasnjëshme në
tepricën e kërkesës për punë
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Pyetje për diskutim
1. Diskutoni burimet e inflacionit.

2. Diskutoni faktorët që e përcaktojnë lidhjen në mes të inflacioni

dhe pagës:
• Fuqia e tregut që zotërojnë sidndikatat

• Vendosja e çmimeve në bazë të kostos

• Imitimi i pagave

• Kontratat e punës

• Përshtatja monetare

3. Diskutoni kurbën e Philipsit dhe lidhjen e saj me disekuilibret

në tregjet e punës.
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Web adresat

�Enti i Statistikës të Kosovës: 

http://www.ks-gov.net/esk/

�AQBK

http://www.cbak-kos.org/

�MEF

http://www.mfe-ks.org/index.html


