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Hyrje

� Në kontekst të tregut (çfarëdo tregu):

� Ekulibri (E) është një rregull i brendshëm

� e jo i imponueshëm nga jashtë

� Në tregun e punës, E arrihet përmes interaksionit të:

� Punëtorëve: paga sa më të ulta

� Firmave: paga sa më të ulta (për të maklsimizuar fitimin)

� Studimi i E mundëson analizën:

� Përse pagat rriten/zvogëlohen dhe situatat e devijimit nga E?

� Nëse tregu është konkurent, dhe nëse firmat dhe punëtorët janë të lirë

të hyjnë/dalin nga tregu:

� Arrihet alokim efiçient i punës (definimi)

� Nëpër industri, nëpër firma si dhe brenda firmës

� Përdorimi i modelit në politik-bërje:

� Intervenimet politike: ndikimi në përmirësimin-përkeqësimin e 

alokimit efiçient të resurseve.
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Karakteristikat e tregut të punës në
konkurencë të plotë

• Karakteristikat e tregut të punës në konkurencë të

plotë:

1. Numër i madh i firmave që konkurojnë për të punësuar një

lloj të caktuar të punëtorëve,

2. Numër i madh i punëtorëve që kanë aftësi të njëjta

3. Informacioni për tregjet është i plotë dhe mund të gjendet 

me kosto të lirë

4. Lëvizshmëria/mobiliteti është i lirë
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Ekuilibri ne treg konkurent

• Definimi i S dhe D
• Në nivelin e pagës w*, D=S dhe u=0

– Firmat përfitojnë sipërfaqen P
– Punëtorët përfitojnë sipërfaqen Q

S=orët e punës që
ofrohen në treg për 

çdo nivel page

D=orët e punës që
firmat kërkojnë për 

çdo nivel page

6

• Paga përcaktohet nga prerja e OP dhe KP
– Pasi firmat punësojnë pak punëtorë në nivel të

tregut, ato nuk mund të ndikojnë në pagën e tregut
• Firmat janë pagë pranuese

• Pasi firma e vetme është e vogël:
– punëson punëtorë aq sa dëshiron

– Pasi është konkurencë e plotë kemi: 
• MWC=AWC=W

Percaktimi i pages ne tregje konkurente
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Ekuilibri ne tregje te ndara por konkurente
• Në ekonomi, ka më shumë se një treg të punës
• Supozojmë dy tregje: veriu (N) dhe jugu (S)
• Pagat përkatëse janë ashtu që:  wN > wS

• Punëtorët lëvizin nga S në N deri sa wN = wS

I njëjti efekt arrihet 
edhe nëse firmat 
lëvizin nga N në S
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Alokimi efiçient i faktorit punë
• Lëvizja e punëtorëve nga një regjion në tjetrin 

siguron alokim efiçient të faktorit punë
–Që arrihet atëherë kur pagat barazohen nëpër tregje të

ndryshme

–Pra, arrihet konvergjencë në paga në mes të tregjeve

• Të dhënat empirike e mbështesin këtë pohim:
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Perdorimi i modelit ne politikberje

• Vendosja e një takse $1 në pagë që e paguajnë firmat:

– Zhvendoset poshtë kërkesa për punë

– Bie paga që marrin punëtorët nga w0 në w1

– Rritet kostoja e marrjes në punë për firmën nga w0 në w1+1 
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Perdorimi i modelit ne politikberje

• Vendosja e një takse $1 në pagë që e paguajnë punëtorët:

–Zhvendoset lartë oferta për punë

–Paga që marrin punëtorët nga punëdhënisit rritet nga w0 në w1

–Por, paga që marrin punëtorët në shtëpi bie nga w0 në w1-1 pasi
duhet të paguhet taksë për shtetin

Nuk ka 
rëndësi kush 

e paguan 
taksën
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Perdorimi i modelit ne politikberje

• Sa më jo elastike që është oferta për punë, aq më shumë bie 
barra mbi punëtorët si rezultat i vendosjes së taksës.

• Figura:
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Perdorimi i modelit ne politikberje

• Imigrimi i punëtorëve dhe efeki në ekuilibër:

1.  Kur punëtorët vendor dhe imigrantët janë zëvendësues perfekt

• Rritet oferta totale e punës nga N0 në E1

• Për vendorët, punësimi bie në N1, pasi bie paga mesatare

• Fitojnë firmat (punësojnë me paga më të ulta) dhe imigrantët ndërsa
humbin punëtorët vendorë.
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Perdorimi i modelit ne politikberje

• Imigrimi i punëtorëve dhe efeki në ekuilibër:

2.  Kur punëtorët vendor dhe imigrantët janë komplementar

• Kjo e rrit produktivitetin e vendorëve

• Rritet kërkesa për punë nga N0 në N1

• Rritet paga mesatare në treg, pasi vendorët dhe imigrantët nuk
konkurojnë në mes vete
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Tregjet jo konkurente te punes

• Në shumë situata, tregjet janë jokonkurente

–Nuk ndodhin përshtatje në D ose S:

• si rezultat i politikave apo i migracionit

–Oferta për disa profesione nuk mund të rritet shumë shpejt
kur ka rritje në kërkesën për ato profesione

• Ka një trend ciklik në përshtatjen e D dhe S drejt
ekuilibrit

• Ekonomisti Richard Freeman: 

–modeli Cobweb (oferta dhe kërkesa për inxhinier në treg)

–Supozimet e modelit:

(1) kërkohet kohë për të shkolluar një inxhinier

(2) personat vendosin për tu bërë duke u bazuar në
kushtet e tregut të punës (pagën) që mbizotërojnë në
momentin që fillojnë shkollimin
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Tregjet jokonkurente te punes
• Ekuilibri fillestar me w0 dhe E0

• Rritje e papritur në kërkesën për inxhinier nga D në D’

– Firmat dëshirojnë të punësojnë E* dhe të paguajnë w*

• Por, pasi nuk ka inxhinier në treg, paga menjëherë rritet në w1

• Një gjeneratë e tërë vendosin të fillojnë shkollimin për inxhinier

– Pas disa vitesh, me pagë prej w1, E1 inxhinierë hyjnë në treg

– Por kërkesa është E*, dhe si rezultat i kësaj teprice të inxhinierëve paga bie në w2

– Me w2, shumë më pak persona vendosin të bëhen inxhinier dhe oferta bie në E2

– Me E2, paga rritet w3, e kështu me radhë......
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Tregjet jokonkurente te punes
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Jo-persosmerite ne tregun e produkteve dhe te punes

• Rastet kur paraqiten jopërsosmëritë:
1. MONOPOL:

– Firma është monopol në tregun e produktit dhe punëson
punëtorë në tregun e punës me konkurencë të plotë (KEK)

2. MONPSON: 
– Firma është blerëse e vetme e një lloj të caktuar pune

(Inxhinier për energji bërthamore)

3. Oligopol: 
– firmat bëjnë marrëveshje për përcaktimin e W dhe L

4. Monopoli bilateral: 
– kur në kërkesën për punë ndodhet monopsoni, kurse në

anën e ofertës për punë ndodhet sindikata
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1. Firma është monopol në tregun e produktit dhe
punëson punëtorë në tregun e punës me 
konkurencë të plotë

• Tregu i produkteve: firma ka monopol => cakton çmimin e produktit

• Tregu i punës: konkurencë të plotë => Firma nuk vendos për w
– Përballet me OP elastike => Pra, AWC=MWC

• Monopoli përballon në treg kurbën e kërkesës me pjerrtësi negative:
– Mund të rrisë shitjet duke e ulur çmimin

– Në monopol MR<P
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• Nga Figura 6.2:
– Supozojmë që P=20 dhe monopoli shet 2 njësi

– Për të rritur shitjet për 1 njësi duhet që P=18

– Monopoli:
– do të humbë: 2 Eur x 3 njësi = 6 Euro

– do të fitojë: 1 njësi x 18 Euro = 18 Euro

» Pra, MR=12

Q x P = TR MR

3 x 20 = 60

12

4 x 18 = 72

– Në këtë rast MR<P

1. Firma është monopol në tregun e produktit dhe
punëson punëtorë në tregun e punës me 
konkurencë të plotë
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Si përcaktohet W dhe L? Figura 6.3

• Pasi jemi në treg konkurent të punës, OP është krejtësisht elastike

• wo përcaktohet nga prerja e OP me KP

• Duke qenë e dhënë W, sa L punëson firma? 
– Vlen rregulli: MRPL = MWC, i cili arrihet në pikën ‘e’ ku L=Lo

• Në konkurencë në tregun e produkteve, firma do të punësonte L1 punëtorë:
– Konkluzion: Tregu monopol i produkteve është joefiçient

1. Firma është monopol në tregun e produktit dhe
punëson punëtorë në tregun e punës me 
konkurencë të plotë
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2. Përcaktimi i W dhe L:
Modeli i monopsonit në tregun e punës

• Monopsoni zotëron fuqinë e tregut për të blerë faktorët e 
prodhimit (punën)

– Monopsoni influencon në përcaktimin e W dhe L

• Supozojmë që:
– Punëtorët janë homogjen dhe nuk ka sindikatë

– Punëtorët kanë lëvizshmëri të ulët
– imobilitet gjeografik ose profesional: 

» ka implikime financiare lëvizja nga një firmë në tjetrën

– Pasi firma ëshë monopson, vendimet e saj për nivelin e L 
ndikojnë në ndryshimin e W

– Firma e shet produktin në konkurencë të plotë, pra P=MR

• Shembuj të monopsonit: minierat, sektori publik
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• Me një firmë në treg, OP për firmën përputhet me OP për tregun
– Kurba e OP është kurba e kostos mesatare e faktorit punë

• Tabela 6.2: Treguesit e punës të monopsonit
– Nga kolona 1 dhe 2: kur firma rrit L rritet edhe W

• W që paguhet për punëtorin e fundit që merret në punë paguhet për të
gjithë punëtorët (pasi punëtorët janë homogjen për nga aftësitë e tyre)

– Nga kolona 4:  MWC>W, pasi firma monoposon duhet të paguajë pagë më
të lartë për të tërhequr punëtorë shtesë

• P.sh. W për punëtorin e 5-të është 10, por MWC për punëtorin e pestë është 14 pasi
edhe për katër punëtorë e tjerë duhet rritur W nga 9 në 10

2. Përcaktimi i W dhe L:
Modeli i monopsonit në tregun e punës
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• Kurba MWC është mbi kurbën SL

• Niveli optimal i L arrihet: MRPL=MWC, në pikën d, ku L=Lm

• Firma paguan Wm, që është nën pagën e tregut konkurent we

• Firma monopson është joefiçiente pasi:

– Lm<Le

– wm=we

2. Përcaktimi i W dhe L:
Modeli i monopsonit në tregun e punës
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3.  Oligopol: firmat bëjnë marrëveshje për
përcaktimin e W dhe L

4.  Monopoli bilateral: kur në kërkesën për punë
ndodhet monopsoni, kurse në anën e 
ofertës për punë ndodhet sindikata

Rastet e tjera të jopërsosmërisë në treg
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Pyetje për diskutim

1. Diskutoni karakteristikat e tregut në konkurencë të
plotë.

2. Përse në këtë lloj tregu W=MWC=AWC ?

3. Diskutoni ekilibrin në tregje të ndara por konkurente.

4. Efekti në ekuilibër i vendosjes së një takse për firmat
ose për punëtorët.

5. Si ndikon imigrimi i punëtorëve në ekuilibrin e 
tregut?

6. Tregjet jokonkurente: modeli cobweb.

7. Tregjet jokonkuirente: monopoli dhe monopsoni


