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Ky botim përmban të dhëna nga Anketa e Kostos së 
Punës për vitin 2020 (AKP 2020), realizuar nga Instituti i 
Statistikave të Shqipërisë në përputhje me standardet e 
Bashkimit Europian. 

Publikimi “Anketa e Kostos së Punës, 2020” siguron të 
dhëna të sakta, të hollësishme dhe të harmonizuara mbi 
kostot e punës së ndërmarrjeve për faktorin e prodhimit 
punë. Ky publikim përmban të dhëna mbi orët reale të 
punës, pagat dhe rrogat bruto në kesh dhe në natyrë, kon-
tributet për sigurimet shoqërore që paguan punëdhënësi 
për punëmarrësin, kostot e trajnimit profesional si dhe 
shpenzime të tjera si kostot e rekrutimit dhe shpenzimet 
për veshje, strehim apo taksat e punësimit etj.

Të dhënat nga Anketa e Kostos së Punës, 2020 janë 
relativisht të krahasueshme me të dhënat mbi kostot e 
punës dhe të dhënat për numrin e të punësuarve nga bu-
rimet e tjera që INSTAT përdor për të prodhuar të njëjtët 
tregues. Kjo vjen si shkak i mbulimit specifik të anketës 
për sa i përket aktiviteteve të vrojtuara ekonomike 
(seksione B në S të NACE Rev. 2, pa përfshirë seksionin 
O) dhe popullsisë së punonjësve të ndërmarrjve me mbi 
10 të punësuar me pagë që ishin aktive gjatë vitit 2020. 

Përmbushja e Misionit të INSTAT, për prodhimin e stati-
stikave asnjanëse, transparente dhe të përditësuara, të 
cilat ndihmojnë në pasqyrimin e realitetit ekonomik dhe 
financiar brenda vendit u bë e mundur me angazhimin e 
plotë të stafit të kualifikuar dhe të anketuesve në terren.

Një falenderim i veçantë shkon për ndërmarrjet që ishin 
pjesë e kësaj ankete të cilat i’u përgjigjën pyetjeve duke 
vënë në dispozicion stafin e tyre dhe informacionin e kërk-
uar në përbërje të anketës. Gjithashtu vlen të theksohet 
gadishmëria e tyre për t’u përgjigjur në kohë dhe në cilësi 
me të dhënat e kërkuara.

Në përputhje me ligjin nr. 17, datë 05.04.2018, “Për Stati-
stikat Zyrtare”, INSTAT garanton përdorimin e të dhënave 
vetëm për qëllime statistikore si dhe ruajtjen e konfiden-
cialitetit.

This publication contains data from the Labour Cost Sur-
vey, LCS 2020 referring financial year of 2020 (LCS 2020) 
conducted by the Institute of Statistics of Albania in ac-
cordance with European Union standards.

The “Labour Cost Survey, 2020” publication provides 
accurate, detailed, and harmonized data on the work 
costs of enterprises for the labour output. This publication 
contains data on real working hours, wages and salaries in 
cash and in kind, social security contributions paid by the 
employer to the employee, costs of vocational training, 
other costs such as recruitment costs and expenses for 
clothing, housing or employment taxes, etc.

Data from the Labour Cost Survey, 2020 are relatively 
comparable to data on the average gross monthly salary 
and data on the number of employees from other sourc-
es that INSTAT uses to produce the same indicators. This 
is due to the specific coverage of the survey in terms of 
observed economic activities (sections B in S of NACE 
Rev. 2, excluding section O) and the population of em-
ployees in active enterprises during 2020 year.

The accomplishment of the INSTAT mission for the pro-
duction of transparent, updated and neutral statistics, 
which assisted in reflecting the economic and financial 
reality within the country was made possible with the full 
engagement of qualified staff and field enumerators.

Thanks to the enterprises that were part of this survey who 
answered the questions by making available their staff 
and the information required in the survey. It is also worth 
pointing out their readiness to respond in time and in the 
required data quality.

In accordance with law no. 17, dated 05.04.2018, “On 
Official Statistics”, amended, Articles 14 and 15, INSTAT 
guarantees the use of data for statistical purposes only 
and confidentiality.

PARATHËNIE 
PREFACE
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Vështrim i përgjithshëm

•	 Nga rezultatet e Anketës së Kostos së Punës, gjatë 
vitit 2020, vlerësohet se në Shqipëri në ndërmarrjet 
jo-bujqësore me mbi 10 të punësuar me pagë, kostoja 
mesatare vjetore për njësi pune me kohë të plotë 
është 827.534 lekë (përjashtuar praktikantët). Kostoja 
mesatare mujore për njësi pune me kohë të plotë 
është 68.961 lekë.

•	 Gjatë vitit 2020 numri mesatar i të punësuarve kun-
drejt një page (me kohë të plotë dhe me kohë të 
pjesshme) për ndërmarrjet në studim është 376.099. 
Nëse numrin e të punësuarve me pagë me kohë të 
pjesshme e konvertojmë në njësi pune me kohë të 
plotë atëherë numri i të punësuave në njësi pune me 
kohë të plotë është 373.659 persona.

•	 Të punësuarit me pagë me kohë të plotë përbëjnë 
97,6 % të të punësuarve dhe të punësuarit me kohë të 
pjesshme 1,9 %. Përqindja e praktikantëve e raportuar 
nga ndërmarrjet në studim është shumë e ulët 0,5%. 
Ndërmarrjet jo-bujqësore me 10 të punësuar e më 
shumë, me numrin më të madh të të punësuarve me 
pagë, janë në sektorët e Industrisë Përpunuese, Tregti-
së me Shumicë e Pakicë dhe Arsimit. 

•	 Numri mesatar vjetor i orëve të paguara të punës 
për një njësi pune me kohë të plotë është 2.362 orë, 
ndërkohë që numri mesatar i orëve aktuale të punua-
ra për njësi pune me kohë të plotë është 2.118.

•	 Struktura e kostove të ndërmarrjeve jo-bujqësore me 
mbi 10 të punësuar me pagë, për njësi pune me kohë 
të plotë është si më poshtë: 
- 85,6 % e kostove janë për paga, shpërblime dhe 

shtesa të tjera; 
- 14,1 % janë për kontributet e sigurimeve sho-

qërore (pjesa e punëdhënësit; 
- 0,3 % janë për shpenzime të tjera si kosto e 

rekrutimit apo pagesa për veshje mbrojtëse për 
punonjësit; 

- 0,1 % e kostos totale vjetore shkon për trajnim 
profesional dhe për taksat e punës;

- dhe -0,1 % subvencione të përfituara nga buxheti 
i shtetit.

General overview

•	 From the results of the Labour Cost Survey, during 
2020, it is estimated that in Albania in non-agricultural 
enterprises with more than 10 employees, the aver-
age annual labour cost per employee in full time units 
is 827,534 ALL (excluding apprentices). The average 
monthly labour cost per employee in full time units 
is ALL 68,961.

•	 During 2020 the average number of employees (full-
time and part-time) of enterprises selected is 376,099. 
If we convert the number of part-time employees into 
full-time unit employees, then the number of full-time 
employees is 373,659 people.

•	 Full-time employees constitute 97.6% of all employ-
ees and part-time employees 1.9%. The percentage 
of apprentices reported by the enterprises under this 
survey is very low 0.5%. Non-agricultural enterprises 
with 10 employees and more with the largest number 
of employees are in the sectors of Manufacturing 
Industry, Wholesale and Retail Trade and Education.

•	 The average annual number of paid work hours per 
full-time work unit is 2,362 hours, while the average 
number of actual hours worked per full-time work 
unit is 2,118.

•	 The structure of annual labour cost of the non-agri-
cultural enterprises with at least 10 employees for an 
employee in full time units is as following:
- 85.6 % of the labour cost account for wages and 

salaries, and other bonuses and allowances;
- 14.1 % is attributed to the social security contri-

butions (employer’s part);
- 0.3 % accounts for other labour expenditures 

such as recruitment cost or spending on working 
clothes;

- 0.1 % of the total cost accounts for vocational 
training or for employment taxes.

- and -0.1% subsidies received from the state bu-
dget.

GJETJET KRYESORE 
MAIN FINDINGS
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Kostoja mesatare orare për njësi pune me kohë të 
plotë sipas madhësisë së ndërmarrjes dhe aktiviteteve 
ekonomike
Kostoja mesatare orare për njësi pune me kohë të plotë 
rritet me rritjen e madhësisë së ndërmarrjes. Kostoja me-
satare orare për njësi pune me kohë të plotë është më e 
lartë në ndërmarrjet jo-bujqësore me 1000 e më shumë 
të punësuar me pagë, rreth 490 lekë dhe më e ulët për 
ndërmarrjet jo-bujqësore me 10-49 të punësuar me pagë, 
rreth 360 lekë.

FIG.1: KOSTOJA MESATARE ORARE PËR NJËSI PUNE ME 

Average hourly labour cost per employee in full time 
units by enterprise size and economic activities

The average hourly labour cost per employee in full time 
units increases with the enterprise size-class. The average 
hourly labour cost per an employee in full time units is 
higher in non-agricultural enterprises with 1000 or more 
employees about 490 ALL and lower in non-agricultural 
enterprises with 10-49 employees about 360 ALL.

KOHË TË PLOTË (NË LEKË)
Average hourly labour cost per an employee in full time units (in ALL)
 

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2020
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According to economic activity, the average hourly cost 
per employee in full time units is higher in Financial and 
Insurance Activities 756 AL, and lowest in activities of Ac-
commodation and Food Service Activities 245 ALL, Man-
ufacturing Industry 272 ALL and Water supply; sewerage, 
waste management and remediation activities 281 ALL.

Sipas aktivitetit ekonomik, kostoja mesatare orare për 
njësi pune me kohë të plotë, është më e lartë në Aktivi-
tetet Financiare dhe të Sigurimit 756 lekë dhe më e ulët 
në Aktivitetet e Akomodimit dhe aktivitetet e shërbimit 
të ushqimit 245 lekë, Industrinë përpunuese 272 lekë dhe 
Aktivitetet e furnizimit me ujë, aktiviteteve të trajtimit dhe 
menaxhimit të mbeturinave, rregullimit 281 lekë.
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FIG.2: KOSTOJA MESATARE ORARE PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE (NË LEKË)
Average labour costs per hour per employee in full time units by economic activity (in ALL)

Aktivitetet financiare dhe Sigurimit  
Financial and insurance activities

Informacioni dhe Komunikacioni  
Information and communication

Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike  
 Professional, scientific and technichal activities

Industri nxjerrëse  
 Mining and quarrying

Arsimi  
 Education

Furnizimi me energji elektrike, gaz e avull dhe me ajër të 
kondicionuar  

 Electricity, gas, steam, and air conditioning

Art, Argëtim dhe zbavitje  
 Arts, entertainment and recreation

Transport dhe magazinim  
 Transportation and storage

Ndërtimi  
 Construction

Aktivitete të tjera shërbimi  
 Other service activities

Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale  
 Human health and social work activities

Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse  
 Administrative and support service activities

Pasuritë e patundshme  
 Real estate activities

Tregtia me shumicë dhe pakicë;  
Riparimi i automobilave e motoçikletave  

Wholesale / retail trade; repair of vehicles and motorcycles

Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe  
menaxhimit të mbeturinave, rregullimit 

Water supply; sewage, waste management  
and remediation activities

Industri përpunuese  
 Manufacturing

Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit  
 Accomodation and food service activities 

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2020
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Sipas rezultateve të Anketës së Kostos së Punës për vitin 
2020, në ndërmarrjet me 10-49 të punësuar me pagë, ko-
stoja orare për njësi pune me kohë të plotë është më e ulët 
në aktivitetin “Industri (duke përjashtuar ndërtimin)” 318 
lekë, dhe më e lartë në aktivitetin “Aktivitete Financiare 
dhe të Sigurimit; Pasuritë e patundshme; Aktivitetet profe-
sionale, Shkencore dhe teknike; Aktivitetet administrative 
dhe Shërbimet mbështetëse” 442 lekë.

Në ndërmarrjet me 50-249 të punësuar me pagë, kostoja 
orare për njësi pune me kohë të plotë është më e ulët 
në aktivitetin “Industri (duke përjashtuar ndërtimin)” 286 
lekë, dhe më e lartë në aktivitetin “Arsimi; Shëndetësia 
dhe veprimtari të tjera sociale; Art, Argëtim dhe zbavitje; 
Aktivitete të tjera shërbimi” 445 lekë.

Në ndërmarrjet me 250-449 të punësuar me pagë, kosto 
orare për njësi pune me kohë të plotë është më e ulët në 
aktivitetin “Industri (duke përjashtuar ndërtimin)” 301 lekë, 
dhe më e lartë në aktivitetin “Aktivitete Financiare dhe të 
Sigurimit; Pasuritë e patundshme; Aktivitetet profesionale, 
Shkencore dhe teknike; Aktivitetet administrative dhe 
Shërbimet mbështetëse” 496 lekë.

Në ndërmarrjet me 500-999 të punësuar me pagë, kostoja 
orare për njësi pune me kohë të plotë është më e ulët në 
aktivitetin “Industri (duke përjashtuar ndërtimin)” 381 lekë, 
dhe më e lartë në aktivitetin “Aktivitete Financiare dhe të 
Sigurimit; Pasuritë e patundshme; Aktivitetet profesionale, 
Shkencore dhe teknike; Aktivitetet administrative dhe 
Shërbimet mbështetëse” 617 lekë.

Në ndërmarrjet me 1000 e më shumë të punësuar me pagë, 
kosto orare për njësi pune me kohë të plotë është më e 
ulët në aktivitetin “Industri dhe Ndërtim” 378 lekë, dhe më 
e lartë në aktivitetin “Arsimi; Shëndetësia dhe veprimtari të 
tjera sociale; Art, Argëtim dhe zbavitje; Aktivitete të tjera 
shërbimi” 618 lekë.

According to the results of the Labor Cost Survey 2020, 
in enterprises with 10-49 employees, the hourly labour 
cost per employee in full time units is lower in the activity 
“Industry (except construction)” 318 ALL, and higher in 
the activity “Financial and Insurance Activities; Real estate 
activities; Professional, Scientific and technical activities; 
Administrative activities and support services” 442 ALL.

In enterprises with 50-249 employees, the hourly labour 
cost per employee in full time units is lower in the activity 
“Industry (except construction)” 286 ALL, and higher in 
the activity “Education; Human health and other social ac-
tivities; Arts, entertainment and recreation; Other service 
activities” 445 ALL.

In enterprises with 250-449 employees, the hourly labour 
cost per employee in full time units is lower in the activity 
“Industry (except construction)” 301 ALL, and higher in 
the activity “Financial and Insurance Activities; Real estate 
activities; Professional, Scientific and technical activities; 
Administrative activities and support services” 496 ALL.

In enterprises with 500-999 employees, the hourly labour 
cost per employee in full-time unit is lower in the activity 
“Industry (except construction)” 381 ALL, and higher in 
the activity “Financial and Insurance Activities; Real estate 
activities; Professional, Scientific and technical activities; 
Administrative activities and support services” 617 ALL.

In enterprises with 1,000 or more employees, the hourly 
labour cost employee in full-time unit is lower in the ac-
tivity “Industry and Construction” 378 ALL, and highest in 
the activity “Education; Human health and other social ac-
tivities; Arts, entertainment and recreation; Other service 
activities” 618 ALL.
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FIG.3: KOSTOJA MESATARE ORARE PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE 
DHE MADHËSISË SË NDËRMARRJES, (NË LEKË)
Average labour costs per employee in full time units by economic activity and size of enterprise, (in ALL)
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 � Prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve për treg / Business economy
 � Industri dhe Ndërtim / Industry and construction
 � Industri (përjashtuar ndërtimin) / Industry (except construction) 
 � Shërbimet (përjashtuar Adm. publik dhe të mbrojtjes, Sig. shoq. të detyruar, Aktiv. e shërbimeve në shtëpi, dhe të org. 

ndërkombëtare / Services (except public admin., defense, compulsory soc. sec., activ. of households as employers and extra-
territorial organizations) 

 � Shërbimet e Ekonomisë së biznesit / Services of the business economy
 � Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit; Informacioni dhe Komunikacioni /  

Wholesale and retail trade, transport, accommodation and food services activities; Information and communication
 � Aktivit. financ. dhe sig; Pasuritë e patund; Aktivit. prof., shkencore dhe teknike; Aktivit admin. dhe shërbimet mbështetëse / 

Financial and insurance activ.; Real est. activ.; Profess., scientific and technical activi.; Admin. and support service activi.
 � Arsimi; Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale; Art, Argëtim dhe zbavitje; Aktivitete të tjera shërbimi /  

Education; Human health and social work activities; Arts, entertainment and recreation; Other service activities

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2020

Krahasueshmëria kohore 

Metoda e grumbullimit të Anketës së Kostos së Punës 
2020 është e njëjtë me AKP 2016. Të anketuarit merrnin 
një pyetësor të shtypur në letër dhe kishin mundësinë për 
ta shkarkuar atë edhe nga nga interneti të nisur me e-mail. 
Një pjesë e ndërmarrjeve i dërguan pyetësorët e plotësuar 
me e-mail në një adresë të posaçme interneti në INSTAT. 

Edhe në vitin 2020 ashtu si në vitin 2016, kampionimi është 
bërë në NACE Rev,2 pa përfshirë seksionin O (Administrimi 
publik dhe i mbrojtjes) si sektor opsional. Përzgjedhja e 
ndërmarrjeve është kryer në fillim të vitit pasardhës të vitit 
të referencës.

Comparability - over time

The method of collecting the Labour Cost Survey 2020 
is the same as LCS 2016. Respondents received a printed 
questionnaire on paper and had the option to download 
it from the Internet via e-mail. A part of the enterprises 
sent the completed questionnaires by e-mail to a special 
Internet address in INSTAT.

Also in 2020, as in 2016, the sampling was done in NACE 
Rev. 2 excluding section O (Public administration and de-
fence) as an optional sector. The selection of enterprises 
was carried out at the beginning of the following year 
from the reference year. 

10-49 të punësuar me 
pagë / employees

50-249 të punësuar 
me pagë / employees

250-499 të punësuar 
me pagë / employees

500-999 të punësuar 
me pagë / employees

1000 + të punësuar 
me pagë / employees



14

A N K E T A  E  K O S T O S  S Ë  P U N Ë S  2 0 2 0   L A B O U R  C O S T  S U R V E Y  2 0 2 0

Krahasuar me AKP 2016, në AKP 2020, kostoja për pagat 
dhe shpërblimet që zë pjesën më të madhe në strukturën 
e kostos së punës, është rritur për shkak të rritjes së paga-
ve në përgjithësi, dhe rritjes së pagës minimale nga 22.000 
ne vitin 2016, në 26.000 në vitin 2020.

Në AKP 2020, krahasuar me AKP 2016, për shkak të periu-
dhës së pandemisë, përmes vendimeve të marra nga qe-
veria shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19 
dhe dhënien e ndihmës ekonomike per bizneset, u ulën 
shpenzimet për trajnim profesional, taksa të punës dhe 
shpenzime të tjera, si dhe u rritën subvencionet e marra 
nga ndërmarrjet.

Compared to LCS 2016, in LCS 2020 the cost of wages 
that have the largest share in the Labour Cost Structure 
has increased due to the increase in wages in general and 
the increase of the minimum wage from 22,000 in 2016 to 
26,000 in 2020.

In LCS 2020 compared to LCS 2016, due to the pandemic 
period, through the decisions taken by the Albanian gov-
ernment to prevent the spread of Covid-19 and provide 
economic assistance to businesses, expenses for profes-
sional training, labour taxes and others expenses were 
reduced, as well as the subsidies received by enterprises 
increased.

TAB.1: STRUKTURA E KOSTOS SË PUNËS, 2016, 2022
Tab.1: Structure of Labour Cost, 2016, 2022

Përshkrimi/Description 2016 2020

Pagat dhe shpërblimet / Wages and Salaries 84,0 % 85,6 %

Kontributet e sigurimeve (pjesa e punëdhënësit) / Employer’s social contributions 14,3 % 14,1 %

Kosto të trajnimit profesional / Vocational training costs 0,4 % 0,1 %

Shpenzime të tjera / Other expenditures 1,2 % 0,2 %

Taksat e punës / Taxes 0,2 % 0,1 %

Subvencionet e marra nga ndërmarrjet / Subsidies received by the employer -0,1 % -0,1 %

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020

Krahasuar me AKP 2016, në AKP 2020, për aktivitetet e 
Ndërtimit dhe Aktiviteteve profesionale, Shkencore dhe 
teknike, rritja e kostove të punës është më e madhe se në 
sektorët e tjerë për shkak të shpenzimeve më të mëdha 
për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzimet e tjera të 
paguara nga punëdhënësi.

Compared to LCS 2016, in LCS 2020 for the activities of 
Construction and Professional, Scientific and Technical Ac-
tivities, the increase in labour costs is greater than in other 
activities due to higher expenses for wages and salaries, 
social security and other expenses paid by the employer.
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FIG.4: KOSTOJA MESATARE ORARE PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE (NË LEKË), 2016, 2020
Average hourly labour costs per employee in full time units by economic activity (in ALL), 2016, 2020

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020
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Krahasueshmëria gjeografike

Për aktivitetet ekonomike Industri, Ndërtim dhe Shërbime, 
kostoja orare mesatare për njësi pune me kohë të plotë në 
Shqipëri është më e ulët se në vendet anëtare dhe kandi-
date të BE. Kostoja orare mesatare për njësi pune me kohë 
të plotë në vendin tonë është 3,1 euro1. Më pas renditen 
shtete si Serbia dhe Bullgaria me kosto orare mesatare për 
njësi pune me kohë të plotë përkatësisht 6,2 dhe 6,5 euro. 
Norvegjia dhe Danimarka kanë koston mesatare orare më 
të lartë përkatësisht 47,3 dhe 45,3 Euro.

Kostot e punës përbëhen nga shpenzimet për paga dhe 
shpërblime, plus kostot e tjera siç janë kostot për kontribu-
tet e sigurimeve shoqerore dhe të kosto të tjera të paguara 
nga punëdhënësi. Pjesën më të madhe të kostos së punës 
e zënë kostot për paga e shpërblime, ndjekur nga kostot 
për kontribute dhe sigurime. Në vitin 2020, pjesa më e 
madhe e kostos jo për paga e shpërblime ishte më e lartë 
në Francë (32,1%)dhe Suedi (31,6%), ndërsa më e ulët në 
Lituani (2,9%) dhe Rumani (4,9%). 

1. Kursi mesatare vjetor i këmbimit të Euros me Lekun në vitin 2020 
është 1 Euro = 124,3 Lekë. 
https://www.bankofalbania.org/Statistikat/Seri_Kohore

Comparability - geographical

For the economic activities Industry, Construction and 
Services, the average hourly labour cost per employee 
in full time units in Albania is lower than in EU member 
and candidate countries. The average hourly labour cost 
per employee in full time units in our country is 3.1 euros1. 
Then there are countries such as Serbia and Bulgaria with 
an average labour hourly cost per employee in full time 
units of 6.2 and 6.5 euros, respectively. Norway and Den-
mark have the highest average hourly labour cost of 47.3 
and 45.3 Euro respectively.

Labor costs consist of expenses for salaries and bonuses, 
plus other costs such as costs for social insurance contri-
butions and other costs paid by the employer. The largest 
part of the labour cost is represented by the costs for 
wages and bonuses, followed by the costs for insurance 
contributions. In 2020, the share of non-salary costs was 
highest in France (32.1%), Sweden (31.6%), while lower in 
Lithuania (2.9%), Romania (4.9%).

1. The average annual exchange rate of the Euro with the Lek in 2020 is 
1 Euro = 124.3 Lek. 
https://www.bankofalbania.org/Statistikat/Seri_Kohore
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FIG.5: KOSTOJA MESATARE ORARE PËR NJË NJËSI ME KOHË TË PLOTË SIPAS SHTETEVE 
Average hourly cost per full-time working unit by country

Burimi i informacionit: Eurostat (lc_lci_lev)
Source of information: Eurostat (lc_lci_lev)
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 � Kosto mesatare orare për një njësi pune me kohë të plotë për kontributet e sigurimeve e 
kosto të tjera (Euro) / The average hourly cost per full-time working unit for Employers' 
social contributions and other labour costs paid by employer (Euro)

 � Kosto mesatare orare për një njësi pune me kohë të plotë për paga dhe shpërblime (Euro) / 
The average hourly cost per full-time working unit for Wages/salaries and bonuses (Euro)
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TABELAT 
TABLES

TAB.1: TË PUNËSUAR ME PAGË SIPAS SAKTIVITETIT EKONOMIK   
Employees by economic activity   
       

Seksioni 
NVE Rev. 
2 / 
NACE 
Rev. 2 
Section

Aktiviteti ekonomik /  
Economic activity

2016 2020

Njësi pune 
me kohë të 

plotë /
Full time 

unit 
employees 

Të 
punësuar 
/ me pagë 
Employees

Njësi pune 
me kohë të 

plotë /
Full time 

unit 
employees 

Të 
punësuar 
me pagë /
Employees

B-S Gjithsej / Total 350.727 353.185 373.659 376.099

B Industri nxjerrëse / Mining and quarrying 9.140 9.158 9.111 9.139

C Industri përpunuese / Manufacturing 72.061 72.244 73.812 74.290

D Furnizimi me energji elektrike, gaz e avull dhe me ajër të 
kondicionuar / Electricity, gas, steam, and air conditioning 8.672 8.674 9.702 9.706

E
Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të 
mbeturinave, rregullimit / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities

9.894 9.958 11.106 11.145

F Ndërtimi / Construction 33.712 33.946 36.836 36.967

G
Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i automobilave e 
motoçikletave / Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

38.518 38.635 54.049 54.171

H Transport dhe magazinim / Transportation and storage 9.847 9.908 12.980 13.015

I Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit / 
Accommodation and food service activities 12.644 12.712 12.616 12.726

J Informacioni dhe Komunikacioni / 
Information and communication 12.539 12.576 11.245 11.274

K Aktivitetet financiare dhe Sigurimit / 
Financial and insurance activities 10.182 10.232 11.198 11.217

L Pasuritë e patundshme / Real estate activities 968 975 1.474 1.484

M Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike / 
Professional, scientific and technical activities 7.800 7.921 8.771 8.790

N Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse / 
Administrative and support service activities 33.751 34.217 32.567 32.950

P Arsimi / Education 48.159 48.798 47.330 48.006

Q Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale / 
Human health and social work activities 28.391 28.669 31.287 31.595

R Art, Argëtim dhe zbavitje / 
Arts, entertainment and recreation 9.217 9.244 3.134 3.135

S Aktivitete të tjera shërbimi / Other service activities 5.232 5.318 6.441 6.489

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020       
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020       



20

A N K E T A  E  K O S T O S  S Ë  P U N Ë S  2 0 2 0   L A B O U R  C O S T  S U R V E Y  2 0 2 0

TAB.2: TË PUNËSUAR ME PAGË SIPAS MADHËSISË SË NDËRMARRJES     
Employees by size of enterprise     
     

Madhësia e ndërmarrjes /  
Size-class

2016 2020

Njësi pune me 
kohë të plotë / 

Full time unit 
employees 

Të punësuar me 
pagë / 

Employees

Njësi pune me 
kohë të plotë / 

Full time unit 
employees 

Të punësuar me 
pagë / 

Employees

10 më shumë të punësuar me pagë / 
or more employees 350.727 353.185 373.659 376.099

10-49 të punësuar me pagë / 
employees  105.670  106.332  120.155  121.013 

50-249 të punësuar me pagë / 
employees  105.332  106.344  123.189  124.099 

250-499 të punësuar me pagë / 
employees  50.610  51.016  55.215  55.578 

500-999 të punësuar me pagë / 
employees  35.616  35.812  36.881  37.034 

1000 e më shumë të punësuar me pagë / 
or more employees  53.499  53.681  38.219  38.375 

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020     
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020     
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TAB.3: ORËT AKTUALE MESATARE VJETORE TË PUNËS DHE ORËT MESATARE VJETORE TË PAGUARA, PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË 
PLOTË, SIPAS AKTIVITETIT EKONOMIK  
Average hours actually worked and average paid hours per year, per employee in full time units by economic activity 
 

Seksioni 
NVE Rev. 
2 / 
NACE 
Rev. 2 
Section 

Aktiviteti ekonomik /  
Economic activity

2016 2020

Orët aktuale 
mesatare të 

punës / 
Average 

hours 
actually 
worked

Orët 
mesatare të 

paguara / 
Average 

paid hours  
 

Orët aktuale 
mesatare të 

punës / 
Average 

hours 
actually 
worked

Orët 
mesatare të 

paguara / 
Average 

paid hours  
 

B-S Gjithsej / Total 2.109 2.173 2.118 2.362

B Industri nxjerrëse / Mining and quarrying 2.164 2.231 2.140 2.385

C Industri përpunuese / Manufacturing 2.158 2.222 2.177 2.423

D Furnizimi me energji elektrike, gaz e avull dhe me ajër të 
kondicionuar / Electricity, gas, steam, and air conditioning 2.130 2.194 2.135 2.388

E
Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit 
të mbeturinave, rregullimit / Water supply; sewerage, 
waste management and remediation activities

2.143 2.209 2.138 2.373

F Ndërtimi / Construction 2.138 2.204 2.193 2.446

G
Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i automobilave 
e motoçikletave / Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles

2.149 2.215 2.186 2.437

H Transport dhe magazinim / 
Transportation and storage 2.094 2.158 2.187 2.436

I Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit / 
Accommodation and food service activities 2.065 2.130 2.197 2.446

J Informacioni dhe Komunikacioni / 
Information and communication 2.100 2.165 2.193 2.444

K Aktivitetet financiare dhe Sigurimit / 
Financial and insurance activities 2.139 2.192 2.160 2.405

L Pasuritë e patundshme / Real estate activities 2.180 2.247 2.188 2.441

M Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike / 
Professional, scientific and technical activities 2.107 2.172 2.121 2.375

N Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse / 
Administrative and support service activities 1.953 2.015 2.140 2.385

P Arsimi / Education 2.086 2.150 1.759 1.989

Q Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale / 
Human health and social work activities 2.113 2.174 2.159 2.397

R Art, Argëtim dhe zbavitje / 
Arts, entertainment and recreation 2.091 2.156 2.126 2.369

S Aktivitete të tjera shërbimi / Other service activities 2.087 2.151 2.128 2.365

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020       
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020       
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TAB.4: ORËT AKTUALE TË PUNËS GJITHSEJ, DHE ORËT MESATARE AKTUALE VJETORE TË PUNËS PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË 
PLOTË, SIPAS MADHËSISË SË NDËRMARRJES     
Total number of hours worked, and average hours actually worked per year per employee in full time units, by size of enterprise 
     

Madhësia e ndërmarrjes /  
Size-class

2016 2020

Orët aktuale të 
punës gjithsej / 
Total number of 
hours actually 

worked 

Orët mesatare 
aktuale për njësi 
punë me kohë të 

plotë / 
Average hours 

actually worked 
per employee in 

FTU

Orët aktuale të 
punës gjithsej / 
Total number of 
hours actually 

worked 

Orët mesatare 
aktuale për njësi 
punë me kohë të 

plotë / 
Average hours 

actually worked 
per employee in 

FTU

10 më shumë të punësuar me pagë / 
or more employees 739.756.590 2.109 791.238.274 2.118

10-49 të punësuar me pagë / 
employees 222.280.460 2.103 261.780.264 2.179

50-249 të punësuar me pagë / 
employees 222.795.045 2.115 264.494.662 2.147

250-499 të punësuar me pagë / 
employees 108.019.970 2.134 119.716.922 2.168

500-999 të punësuar me pagë / 
employees 75.701.893 2.126 77.607.844 2.104

1000 e më shumë të punësuar me pagë / 
or more employees 110.959.222 2.074 67.638.582 1.770

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020     
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020     
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TAB.5: ORËT AKTUALE TË PUNËS GJITHSEJ, DHE ORËT MESATARE AKTUALE VJETORE TË PUNËS PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË 
PLOTË, SIPAS AKTIVITETIT EKONOMIK DHE MADHËSISË SË NDËRMARRJES  
Total number of hours actually worked, and average hours actually worked per year per employee in full time units, by economic activity 
and size of enterprise   
       

Aktiviteti ekonomik dhe Madhësia e 
ndërmarrjes /
Economic activity and size of enterprise

2016 2020

Orët aktuale 
të punës 
gjithsej / 

Total number 
of hours 
actually 
worked 

Orët mesatare 
aktuale për 

njësi punë me 
kohë të plotë / 

Average 
hours actually 

worked per 
employee in 

FTU

Orët aktuale 
të punës 
gjithsej / 

Total number 
of hours 
actually 
worked 

Orët mesatare 
aktuale për 

njësi punë me 
kohë të plotë / 

Average 
hours actually 

worked per 
employee in 

FTU

XB_S 

Industri, Ndërtim dhe Shërbime (pa seksionin O) / 
Industry, construction and services (not including section O)

10-49 të punësuar / employees 222.280.460 2.103  261.780.264  2.179 

50-249 të punësuar / employees 222.795.045 2.115  264.494.662  2.147 

250-499 të punësuar / employees 108.019.970 2.134  119.716.922  2.168 

500-999 të punësuar / employees 75.701.893 2.126  77.607.844  2.104 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 110.959.222 2.074  67.638.582  1.770 

XB_N 

Prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve për treg / 
Business economy

10-49 të punësuar / employees 186.343.294 2.106  220.178.141  2.189 

50-249 të punësuar / employees 186.642.960 2.124  225.331.228  2.160 

250-499 të punësuar / employees 80.398.099 2.150  86.191.641  2.203 

500-999 të punësuar / employees 42.685.819 2.123  46.380.030  2.134 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 53.060.972 2.051  41.989.354  2.129 

XB_F 

Industri dhe Ndërtim / 
Industry and construction

10-49 të punësuar / employees 79.446.233 2.147  82.448.913  2.203 

50-249 të punësuar / employees 116.253.140 2.143  128.786.586  2.162 

250-499 të punësuar / employees 42.877.321 2.192  46.602.280  2.186 

500-999 të punësuar / employees 19.047.080 2.139  20.229.352  2.137 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 29.430.697 2.137  27.357.066  2.139 

XB_E 

Industri (përjashtuar ndërtimin) / 
Industry (except construction) 

10-49 të punësuar / employees 49.930.485 2.152  52.690.424  2.175 

50-249 të punësuar / employees 86.526.007 2.153  95.886.759  2.162 

250-499 të punësuar / employees 35.872.041 2.174  33.267.262  2.191 

500-999 të punësuar / employees 13.219.593 2.166  15.423.144  2.145 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 29.430.697 2.137  27.357.066  2.139 
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XG_S 

Shërbimet (përjashtuar Administrimin publik dhe të mbrojtjes, Sigurimin shoqëror të detyruar, Aktivitetet e 
shërbimeve në shtëpi, dhe të organizatave ndërkombëtare / Services (except public administration, defence, compulsory 
social security, activities of households as employers and extra-territorial organizations and bodies)

10-49 të punësuar / employees 142.834.227 2.080  179.331.351  2.167 

50-249 të punësuar / employees 106.541.905 2.085  135.708.076  2.133 

250-499 të punësuar / employees 65.142.648 2.098  73.114.642  2.157 

500-999 të punësuar / employees 56.654.813 2.121  57.378.492  2.093 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 81.528.523 2.052  40.281.516  1.584 

XG_N 

Prodhuesit e shërbimeve për treg / Services of the business economy

10-49 të punësuar / employees  124.271.687 2.169  137.729.229  2.181 

50-249 të punësuar / employees 70.389.820 2.092  96.544.642  2.158 

250-499 të punësuar / employees 37.520.778 2.105  39.589.361  2.223 

500-999 të punësuar / employees 23.638.739 2.110  26.150.678  2.132 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 23.630.275 1.953  14.632.288  2.112 

XG_J 

Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit; Informacioni dhe 
Komunikacioni / Wholesale and retail trade, transport, accommodation and food services activities; Information and 
communication

10-49 të punësuar / employees 84.377.924 2.120  103.552.848  2.193 

50-249 të punësuar / employees 36.931.613 2.125  61.421.694  2.170 

250-499 të punësuar / employees 19.500.442 2.130  18.679.641  2.263 

500-999 të punësuar / employees 7.927.797 2.079  9.839.412  2.172 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 7.089.142 2.080  5.444.560  2.112 

XK_N 

Aktivitetet financiare dhe Sigurimit; Pasuritë e patundshme; Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike; 
Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse / Financial and insurance activities; Real estate activities; 
Professional, scientific and technical activities; Administrative and support service activities

10-49 të punësuar / employees 22.519.138 1.927  34.176.380  2.144 

50-249 të punësuar / employees 33.458.207 2.058  35.122.948  2.138 

250-499 të punësuar / employees 18.020.336 2.077  20.909.720  2.188 

500-999 të punësuar / employees 15.710.942 2.126  16.311.266  2.108 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 16.541.133 1.903  9.187.728  2.112 

Aktiviteti ekonomik dhe Madhësia e 
ndërmarrjes /
Economic activity and size of enterprise

2016 2020

Orët aktuale 
të punës 
gjithsej / 

Total number 
of hours 
actually 
worked 

Orët mesatare 
aktuale për 

njësi punë me 
kohë të plotë / 

Average 
hours actually 

worked per 
employee in 

FTU

Orët aktuale 
të punës 
gjithsej / 

Total number 
of hours 
actually 
worked 

Orët mesatare 
aktuale për 

njësi punë me 
kohë të plotë / 

Average 
hours actually 

worked per 
employee in 

FTU
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XP_S 

Arsimi; Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale; Art, Argëtim dhe zbavitje; Aktivitete të tjera shërbimi / Education; 
Human health and social work activities; Arts, entertainment and recreation; Other service activities

10-49 të punësuar / employees 35.937.166 2.090  41.602.123  2.125 

50-249 të punësuar / employees 36.152.085 2.072  39.163.434  2.074 

250-499 të punësuar / employees 27.621.872 2.089  33.525.281  2.084 

500-999 të punësuar / employees 33.016.074 2.129  31.227.814  2.062 

1000 të punësuar e më shumë / or more employees 57.898.248 2.096  25.649.228  1.387 

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020       
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020       

Aktiviteti ekonomik dhe Madhësia e 
ndërmarrjes /
Economic activity and size of enterprise

2016 2020

Orët aktuale 
të punës 
gjithsej / 

Total number 
of hours 
actually 
worked 

Orët mesatare 
aktuale për 

njësi punë me 
kohë të plotë / 

Average 
hours actually 

worked per 
employee in 

FTU

Orët aktuale 
të punës 
gjithsej / 

Total number 
of hours 
actually 
worked 

Orët mesatare 
aktuale për 

njësi punë me 
kohë të plotë / 

Average 
hours actually 

worked per 
employee in 

FTU
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TAB.6: KOSTOJA MESATARE E PUNËS PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE, NË LEKË 
Average labour costs per employee in full time units by economic activity (in Albanian LEK)
         

Seksioni 
NVE Rev 
2 / 
NACE 
Rev 2 
Section

Aktiviteti ekonomik /  
Economic activity

2016 2020

Kosto 
orare / 
Hourly 

cost 

Kosto 
mujore / 
Monthly 

cost 

Kosto 
vjetore /
Annual 

cost 

Kosto 
orare /
Hourly 

cost 

Kosto 
mujore /
Monthly 

cost 

Kosto 
vjetore /
Annual 

cost 

B-S Gjithsej / Total 351 61.780 741.360 391 68.961 827.534

B Industri nxjerrëse / Mining and quarrying 440 79.349 952.186 503 89.697 1.076.368

C Industri përpunuese / Manufacturing 250 44.923 539.072 272 49.411 592.935

D
Furnizimi me energji elektrike, gaz e avull 
dhe me ajër të kondicionuar / Electricity, gas, 
steam, and air conditioning

493 87.435 1.049.219 490 87.167 1.046.002

E

Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe 
menaxhimit të mbeturinave, rregullimit / 
Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities

254 45.377 544.526 281 49.980 599.756

F Ndërtimi / Construction 327 58.309 699.707 417 76.266 915.187

G

Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i 
automobilave e motoçikletave / Wholesale 
and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

281 50.374 604.492 343 62.562 750.744

H Transport dhe magazinim / Transportation 
and storage 435 75.919 911.025 417 76.008 912.096

I
Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të 
ushqimit / Accommodation and food service 
activities

241 41.489 497.868 245 44.868 538.415

J Informacioni dhe Komunikacioni / Information 
and communication 521 91.178 1.094.132 566 103.504 1.242.050

K Aktivitetet financiare dhe Sigurimit / Financial 
and insurance activities 700 124.824 1.497.890 756 136.151 1.633.817

L Pasuritë e patundshme / Real estate activities 343 62.286 747.436 356 64.829 777.952

M
Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe 
teknike / Professional, scientific and technical 
activities

481 84.510 1.014.122 566 100.114 1.201.369

N
Aktivitetet administrative dhe Shërbimet 
mbështetëse / Administrative and support 
service activities

336 54.756 657.075 359 63.996 767.949

P Arsimi / Education 416 72.268 867.214 491 71.951 863.409

Q Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale / 
Human health and social work activities 388 68.273 819.275 408 73.352 880.225

R Art, Argëtim dhe zbavitje / Arts, entertainment 
and recreation 353 61.499 737.985 442 78.332 939.980

S Aktivitete të tjera shërbimi / Other service 
activities 388 67.445 809.342 409 72.528 870.341

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020   
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020         
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TAB.7: KOSTOJA MESATARE E PUNËS PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS MADHËSISË SË NDËRMARRJES, NË LEKË 
Average labour costs per employee in full time units by size of enterprise, in Albanian LEK 
        

Madhësia e ndërmarrjes /  
Size-class

2016 2020

Kosto 
orare /

Hourly cost 

Kosto 
mujore /
Monthly 

cost 

Kosto 
vjetore /

Annual cost 

Kosto 
orare /

Hourly cost 

Kosto 
mujore /
Monthly 

cost 

Kosto 
vjetore /

Annual cost 

10 më shumë të punësuar me pagë / 
or more employees 351 61.780 741.360 391 68.961 827.534

10-49 të punësuar me pagë / 
employees 303 53.179 638.147 360 65.366 784.394

50-249 të punësuar me pagë / 
employees 313 55.105 661.256 365 65.372 784.467

250-499 të punësuar me pagë / 
employees 392 69.701 836.417 418 75.441 905.292

500-999 të punësuar me pagë / 
employees 423 74.883 898.594 454 79.549 954.585

1000 e më shumë të punësuar me pagë / 
or more employees 438 75.694 908.327 490 72.251 867.012

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016, 2020        
Source of information: Labour Cost Survey 2016, 2020        
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TAB.8: KOSTOJA MESATARE ORARE PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE DHE MADHËSISË SË 
NDËRMARRJES, 2020, NË LEKË    
Average labour costs per employee in full time units by economic activity and size of enterprise, 2020, in Albanian LEK 
        

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Madhësia e ndërmarrjes / Size-class

10-49 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

50-249 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

250-499 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

500-999 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

1000 + të 
punësuar 
me pagë 
/ or more 

employees

XB_S 
Industri, Ndërtim dhe Shërbime (pa seksionin O) 
/ Industry, construction and services (not including 
section O)

360 365 418 454 490

XB_N Prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve për treg / 
Business economy 353 351 414 484 412

XB_F Industri dhe Ndërtim / Industry and construction 331 323 367 384 378

XB_E Industri (përjashtuar ndërtimin) / 
Industry (except construction) 318 286 301 381 378

XG_S 

Shërbimet (përjashtuar Administrimin publik 
dhe të mbrojtjes, Sigurimin shoqëror të detyruar, 
Aktivitetet e shërbimeve në shtëpi, dhe të 
organizatave ndërkombëtare / 
Services (except public administration, defense, 
compulsory social security, activities of households 
as employers and extra-territorial organizations and 
bodies) (not including section O)

373 406 450 478 566

XG_N Shërbimet e Ekonomisë së biznesit / 
Services of the business economy 365 390 470 562 474

XG_J 

Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti, 
akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të 
ushqimit; Informacioni dhe Komunikacioni 
/ Wholesale and retail trade, transport, 
accommodation and food services activities; 
Information and communication

340 374 441 470 396

XK_N 

Aktivitetet financiare dhe Sigurimit; Pasuritë e 
patundshme; Aktivitetet profesionale, Shkencore 
dhe teknike; Aktivitetet administrative dhe 
Shërbimet mbështetëse / 
Financial and insurance activities; Real estate 
activities; Professional, scientific and technical 
activities; Administrative and support service 
activities

442 418 496 617 520

XP_S 

Arsimi; Shëndetësia dhe veprimtari të tjera 
sociale; Art, Argëtim dhe zbavitje; Aktivitete të 
tjera shërbimi / Education; Human health and 
social work activities; Arts, entertainment and 
recreation; Other service activities

400 445 426 409 618

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020        
Source of information: Labour Cost Survey 2020        
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TAB.8.1: KOSTOJA MESATARE ORARE PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE DHE MADHËSISË SË 
NDËRMARRJES, 2016, NË LEKË   
Average labour costs per employee in full time units by economic activity and size of enterprise, 2016, in Albanian LEK
        

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Madhësia e ndërmarrjes / Size-class

10-49 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

50-249 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

250-499 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

500-999 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

1000 + të 
punësuar 
me pagë 
/ or more 

employees

XB_S 
Industri, Ndërtim dhe Shërbime (pa seksionin O) 
/ Industry, construction and services (not including 
section O)

303 313 392 423 438

XB_N Prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve për treg / 
Business economy 288 294 396 492 427

XB_F Industri dhe Ndërtim / Industry and construction 297 257 268 493 384

XB_E Industri (përjashtuar ndërtimin) / 
Industry (except construction) 300 251 264 346 384

XG_S 

Shërbimet (përjashtuar Administrimin publik 
dhe të mbrojtjes, Sigurimin shoqëror të detyruar, 
Aktivitetet e shërbimeve në shtëpi, dhe të 
organizatave ndërkombëtare / 
Services (except public administration, defense, 
compulsory social security, activities of households 
as employers and extra-territorial organizations and 
bodies) (not including section O)

307 374 473 399 457

XG_N Shërbimet e Ekonomisë së biznesit / 
Services of the business economy 282 355 541 491 480

XG_J 

Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti, 
akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të 
ushqimit; Informacioni dhe Komunikacioni 
/ Wholesale and retail trade, transport, 
accommodation and food services activities; 
Information and communication

263 353 555 537 276

XK_N 

Aktivitetet financiare dhe Sigurimit; Pasuritë e 
patundshme; Aktivitetet profesionale, Shkencore 
dhe teknike; Aktivitetet administrative dhe 
Shërbimet mbështetëse / 
Financial and insurance activities; Real estate 
activities; Professional, scientific and technical 
activities; Administrative and support service 
activities

350 357 526 468 568

XP_S 

Arsimi; Shëndetësia dhe veprimtari të tjera 
sociale; Art, Argëtim dhe zbavitje; Aktivitete të 
tjera shërbimi / Education; Human health and 
social work activities; Arts, entertainment and 
recreation; Other service activities

383 410 381 333 448

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016        
Source of information: Labour Cost Survey 2016        
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TAB.9: KOMPONENTËT E KOSTOS MESATARE VJETORE PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE TË 
AGREGUARA, 2020  
Components of the annual labour costs per employee in full time units by aggregated economic activities, 2020  
              

Aktiviteti ekonomik 
/ Economic activity

Pagat / 
Wages and salaries 

Kontributet e sigurimeve shoqërore / 
Employer's social contributions 

Kompen-
simi 

gjithsej / 
Total Com-
pensation 

Kosto të tjera që lidhen 
me punën / 

Other related labour 
costs

Kosto 
mesatare 

vjetore 
e punës 

gjithsej / 
Total 

annual la-
bour cost 

Pagesa 
dhe 

shpër-
blime 

direkte /
Direct 
remu-

neration, 
bonuses 

and allow-
ances

Pagesa në 
natyrë / 

Wages and 
salaries in 

kind 

Kosto 
për paga 
gjithsej / 

Total 
Wages and 

Salaries 

Kontrib-
utet e 

sigurimeve 
shoqërore 

të dety-
rueshme / 
Statutory 

social secu-
rity contri-

butions  

Kon-
tribute 
të tjera 

vullnetare 
të siguri-

meve sho-
qërore / 

Other 
voluntary 
social-se-

curity con-
tributions

Pagesat 
shtesë të 
kontrib-

uteve sho-
qërore / 

Employer's 
imputed 

social con-
tributions

Gjithsej / 
Total

Gjithsej / 
Total

prej të 
cilave / 

of which 

Kostot e 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs 

XB_S 

Industri, Ndërtim 
dhe Shërbime (pa 
seksionin O) /
Industry, construction 
and services (not 
including section O)

702.405 5.023 707.428 105.902 429 9.618 115.949 823.377 4.441 1.058 827.818

XB_N 

Prodhuesit e 
të mirave dhe 
shërbimeve për treg /
Business economy

689.350 6.151 695.501 104.305 245 9.183 113.733 809.234 4.533 1.171 813.767

XB_F 
Industri dhe Ndërtim 
/ Industry and 
construction

629.518 3.516 633.034 95.033 189 8.473 103.695 736.729 4.413 931 741.142

XB_E 

Industri (përjashtuar 
ndërtimin) /
Industry (except 
construction) 

577.968 2.699 580.667 86.991 222 8.339 95.552 676.219 4.203 985 680.422

XG_S 

Shërbimet 
(përjashtuar 
Administrimin publik 
dhe të mbrojtjes, 
Sigurimin shoqëror të 
detyruar, Aktivitetet e 
shërbimeve në shtëpi, 
dhe të organizatave 
ndërkombëtare /
Services (except 
public administration, 
defense, compulsory 
social security, 
activities of 
households as 
employers and 
extra-territorial 
organizations and 
bodies) (not including 
section O)

746.358 5.932 752.290 112.457 573 10.309 123.339 875.629 4.457 1.134 880.086

XG_N 

Shërbimet e 
Ekonomisë së biznesit 
/ Services of the 
business economy

747.390 8.707 756.097 113.300 298 9.872 123.470 879.567 4.649 1.403 884.216
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XG_J 

Tregtia me shumicë 
dhe pakicë, transporti, 
akomodimi dhe 
aktivitetet e shërbimit 
të ushqimit; 
Informacioni dhe 
Komunikacioni /
Wholesale and retail 
trade, transport, 
accommodation and 
food services activities; 
Information and 
communication

677.042 10.502 687.544 103.137 202 8.895 112.234 799.778 5.168 1.801 804.946

XK_N 

Aktivitetet 
financiare dhe 
Sigurimit; Pasuritë 
e patundshme; 
Aktivitetet 
profesionale, 
Shkencore dhe 
teknike; Aktivitetet 
administrative 
dhe Shërbimet 
mbështetëse /
Financial and 
insurance activities; 
Real estate activities; 
Professional, 
scientific and 
technical activities; 
Administrative and 
support service 
activities

865.774 5.686 871.460 130.401 460 11.515 142.376 1.013.836 3.775 734 1.017.611

XP_S 

Arsimi; Shëndetësia 
dhe veprimtari të 
tjera sociale; Art, 
Argëtim dhe zbavitje; 
Aktivitete të tjera 
shërbimi /
Education; Human 
health and social 
work activities; Arts, 
entertainment and 
recreation; Other 
service activities

744.663 1.373 746.036 111.072 1.025 11.026 123.123 869.159 4.141 691 873.300

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020    
Source of information: Labour Cost Survey 2020   

Aktiviteti ekonomik 
/ Economic activity

Pagat / 
Wages and salaries 

Kontributet e sigurimeve shoqërore / 
Employer's social contributions 

Kompen-
simi 

gjithsej / 
Total Com-
pensation 

Kosto të tjera që lidhen 
me punën / 

Other related labour 
costs

Kosto 
mesatare 

vjetore 
e punës 

gjithsej / 
Total 

annual la-
bour cost 

Pagesa 
dhe 

shpër-
blime 

direkte /
Direct 
remu-

neration, 
bonuses 

and allow-
ances

Pagesa në 
natyrë / 

Wages and 
salaries in 

kind 

Kosto 
për paga 
gjithsej / 

Total 
Wages and 

Salaries 

Kontrib-
utet e 

sigurimeve 
shoqërore 

të dety-
rueshme / 
Statutory 

social secu-
rity contri-

butions  

Kon-
tribute 
të tjera 

vullnetare 
të siguri-

meve sho-
qërore / 

Other 
voluntary 
social-se-

curity con-
tributions

Pagesat 
shtesë të 
kontrib-

uteve sho-
qërore / 

Employer's 
imputed 

social con-
tributions

Gjithsej / 
Total

Gjithsej / 
Total

prej të 
cilave / 

of which 

Kostot e 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs 



32

A N K E T A  E  K O S T O S  S Ë  P U N Ë S  2 0 2 0   L A B O U R  C O S T  S U R V E Y  2 0 2 0

TAB.9.1: KOMPONENTËT E KOSTOS MESATARE VJETORE PËR NJËSI PUNE ME KOHË TË PLOTË SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE TË 
AGREGUARA, 2016  
Components of the annual labour costs per employee in full time units by aggregated economic activities, 2016  
              

Aktiviteti ekonomik 
/ Economic activity

Pagat / 
Wages and salaries 

Kontributet e sigurimeve shoqërore / 
Employer's social contributions 

Kompen-
simi 

gjithsej / 
Total Com-
pensation 

Kosto të tjera që lidhen 
me punën / 

Other related labour 
costs

Kosto 
mesatare 

vjetore 
e punës 

gjithsej / 
Total 

annual la-
bour cost 

Pagesa 
dhe 

shpër-
blime 

direkte /
Direct 
remu-

neration, 
bonuses 

and allow-
ances

Pagesa në 
natyrë / 

Wages and 
salaries in 

kind 

Kosto 
për paga 
gjithsej / 

Total 
Wages and 

Salaries 

Kontrib-
utet e 

sigurimeve 
shoqërore 

të dety-
rueshme / 
Statutory 

social secu-
rity contri-

butions  

Kon-
tribute 
të tjera 

vullnetare 
të siguri-

meve sho-
qërore / 

Other 
voluntary 
social-se-

curity con-
tributions

Pagesat 
shtesë të 
kontrib-

uteve sho-
qërore / 

Employer's 
imputed 

social con-
tributions

Gjithsej / 
Total

Gjithsej / 
Total

prej të 
cilave / 

of which 

Kostot e 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs 

XB_S 

Industri, Ndërtim 
dhe Shërbime (pa 
seksionin O) /
Industry, construction 
and services (not 
including section O)

 598.276  6.371  604.647  90.540  4.552  10.433  105.525  710.172  13.377  3.115  723.549 

XB_N 

Prodhuesit e 
të mirave dhe 
shërbimeve për treg /
Business economy

 567.229  8.149  575.378  85.851  4.317  9.697  99.865  675.243  15.755  3.907  690.998 

XB_F 
Industri dhe Ndërtim 
/ Industry and 
construction

 515.767  7.151  522.918  78.184  3.937  8.712  90.833  613.751  11.867  2.493  625.618 

XB_E 

Industri (përjashtuar 
ndërtimin) /
Industry (except 
construction) 

 497.529  8.793  506.322  75.398  3.356  8.549  87.303  593.625  13.939  3.171  607.564 

XG_S 

Shërbimet 
(përjashtuar 
Administrimin publik 
dhe të mbrojtjes, 
Sigurimin shoqëror të 
detyruar, Aktivitetet e 
shërbimeve në shtëpi, 
dhe të organizatave 
ndërkombëtare /
Services (except 
public administration, 
defense, compulsory 
social security, 
activities of households 
as employers and 
extra-territorial 
organizations and 
bodies) (not including 
section O)

 648.971  5.891  654.862  98.132  4.930  11.491  114.553  769.415  14.306  3.498  783.721 

XG_N 

Shërbimet e 
Ekonomisë së biznesit 
/ Services of the 
business economy

 621.643  9.205  630.848  93.957  4.718  10.739  109.414  740.262  19.866  5.401  760.128 
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XG_J 

Tregtia me shumicë 
dhe pakicë, transporti, 
akomodimi dhe 
aktivitetet e shërbimit 
të ushqimit; 
Informacioni dhe 
Komunikacioni /
Wholesale and retail 
trade, transport, 
accommodation and 
food services activities; 
Information and 
communication

 568.625  8.717  577.342  85.945  5.826  9.723  101.494  678.836  14.788  4.048  693.624 

XK_N 

Aktivitetet 
financiare dhe 
Sigurimit; Pasuritë 
e patundshme; 
Aktivitetet 
profesionale, 
Shkencore dhe 
teknike; Aktivitetet 
administrative 
dhe Shërbimet 
mbështetëse /
Financial and 
insurance activities; 
Real estate activities; 
Professional, 
scientific and 
technical activities; 
Administrative and 
support service 
activities

 695.632  9.885  705.517  105.138  3.173  12.156  120.467  825.984  26.952  7.290  852.936 

XP_S 

Arsimi; Shëndetësia 
dhe veprimtari të 
tjera sociale; Art, 
Argëtim dhe zbavitje; 
Aktivitete të tjera 
shërbimi /
Education; Human 
health and social 
work activities; Arts, 
entertainment and 
recreation; Other 
service activities

 686.886  1.295  688.181  103.924  5.223  12.534  121.681  809.862  6.592  856  816.454 

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016       
Source of information: Labour Cost Survey 2016       

Aktiviteti ekonomik 
/ Economic activity

Pagat / 
Wages and salaries 

Kontributet e sigurimeve shoqërore / 
Employer's social contributions 

Kompen-
simi 

gjithsej / 
Total Com-
pensation 

Kosto të tjera që lidhen 
me punën / 

Other related labour 
costs

Kosto 
mesatare 

vjetore 
e punës 

gjithsej / 
Total 

annual la-
bour cost 

Pagesa 
dhe 

shpër-
blime 

direkte /
Direct 
remu-

neration, 
bonuses 

and allow-
ances

Pagesa në 
natyrë / 

Wages and 
salaries in 

kind 

Kosto 
për paga 
gjithsej / 

Total 
Wages and 

Salaries 

Kontrib-
utet e 

sigurimeve 
shoqërore 

të dety-
rueshme / 
Statutory 

social secu-
rity contri-

butions  

Kon-
tribute 
të tjera 

vullnetare 
të siguri-

meve sho-
qërore / 

Other 
voluntary 
social-se-

curity con-
tributions

Pagesat 
shtesë të 
kontrib-

uteve sho-
qërore / 

Employer's 
imputed 

social con-
tributions

Gjithsej / 
Total

Gjithsej / 
Total

prej të 
cilave / 

of which 

Kostot e 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs 
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TAB.10: STRUKTURA E KOSTOS SË PUNËS SIPAS AKTIVITETIT EKONOMIK, 2020
Structure of labour cost by economic activity, 2020

Seksioni 
NVE Rev. 
2 /
NACE 
Rev. 2 
Section

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocation-
al training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 
Other 

expendi-
tures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages 

and Sala-
ries

Kontribu-
tet e sig-
urimeve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) 
/ Employ-
er's social 
contribu-

tions

në përqindje / in percentage

B-S Gjithsej / Total 100,00 85,61 14,06 0,13 0,24 0,06 -0,10

B Industri nxjerrëse / 
Mining and quarrying 100,00 85,69 13,86 0,02 0,23 0,35 -0,15

C
Industri përpunuese / 
Manufacturing 100,00 85,60 14,12 0,22 0,21 0,04 -0,19

D

Furnizimi me energji elektrike, 
gaz e avull dhe me ajër të 
kondicionuar / Electricity, gas, 
steam, and air conditioning

100,00 85,25 14,15 0,52 0,03 0,06 -0,01

E

Furnizimi me ujë, aktivitete 
të trajtimit dhe menaxhimit 
të mbeturinave, rregullimit / 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities

100,00 85,91 14,29 0,14 0,20 0,00 -0,54

F Ndërtimi / Construction 100,00 85,79 13,84 0,09 0,27 0,11 -0,10

G

Tregtia me shumicë dhe pakicë; 
Riparimi i automobilave e 
motoçikletave / Wholesale 
and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

100,01 85,32 14,19 0,17 0,37 0,02 -0,06

H
Transport dhe magazinim / 
Transportation and storage 100,00 85,80 14,06 0,05 0,10 0,00 -0,01

I

Akomodimi dhe aktivitetet 
e shërbimit të ushqimit / 
Accommodation and food service 
activities

100,00 85,40 14,11 0,14 0,74 0,04 -0,43

J
Informacioni dhe Komunikacioni 
/ Information and communication 100,00 85,78 13,91 0,11 0,16 0,06 -0,02

K 
Aktivitetet financiare dhe 
Sigurimit /  
Financial and insurance activities

100,00 86,03 13,92 0,03 0,01 0,01 0,00

L 
Pasuritë e patundshme / 
Real estate activities 100,00 86,01 14,15 0,00 0,04 0,00 -0,20
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M

Aktivitetet profesionale, 
Shkencore dhe teknike / 
Professional, scientific and 
technical activities

100,00 85,79 13,85 0,11 0,13 0,12 0,00

N

Aktivitetet administrative 
dhe Shërbimet mbështetëse / 
Administrative and support service 
activities

100,00 85,37 14,08 0,09 0,40 0,10 -0,04

P Arsimi / Education 100,00 85,51 14,19 0,05 0,21 0,06 -0,02

Q

Shëndetësia dhe veprimtari të 
tjera sociale /  
Human health and social work 
activities

100,00 85,74 14,08 0,12 0,28 0,05 -0,27

R Art, Argëtim dhe zbavitje /  
Arts, entertainment and recreation 100,00 85,97 13,98 0,08 0,11 0,00 -0,14

S Aktivitete të tjera shërbimi / 
Other service activities 100,00 85,71 14,03 0,09 0,16 0,04 -0,03

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2020

Seksioni 
NVE Rev. 
2 /
NACE 
Rev. 2 
Section

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocation-
al training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 
Other 

expendi-
tures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages 

and Sala-
ries

Kontribu-
tet e sig-
urimeve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) 
/ Employ-
er's social 
contribu-

tions

në përqindje / in percentage
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TAB.10.1: STRUKTURA E KOSTOS SË PUNËS SIPAS AKTIVITETIT EKONOMIK, 2016
Structure of labour cost by economic activity, 2016

Seksioni 
NVE Rev. 
2 /
NACE 
Rev. 2 
Section

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocation-
al training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 
Other 

expendi-
tures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages 

and Sala-
ries

Kontribu-
tet e sig-
urimeve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) 
/ Employ-
er's social 
contribu-

tions

në përqindje / in percentage

B-S Gjithsej / Total 100,00 83,99 14,26 0,42 1,16 0,22 -0,06

B Industri nxjerrëse / Mining and 
quarrying 100,00 84,26 14,10 0,21 1,40 0,02 0,00

C
Industri përpunuese / 
Manufacturing 100,00 83,29 13,97 0,74 1,04 1,13 -0,15

D

Furnizimi me energji elektrike, 
gaz e avull dhe me ajër të 
kondicionuar / Electricity, gas, 
steam, and air conditioning

100,00 85,79 14,17 0,01 0,03 0,00 0,00

E

Furnizimi me ujë, aktivitete 
të trajtimit dhe menaxhimit 
të mbeturinave, rregullimit / 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities

100,00 83,70 14,23 0,18 1,82 0,14 -0,07

F Ndërtimi / Construction 100,00 84,73 14,47 0,07 0,59 0,16 -0,02

G

Tregtia me shumicë dhe pakicë; 
Riparimi i automobilave e 
motoçikletave / Wholesale 
and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

100,00 84,29 14,37 0,38 0,93 0,03 0,00

H
Transport dhe magazinim / 
Transportation and storage 100,00 81,88 13,79 0,02 4,35 0,06 -0,11

I

Akomodimi dhe aktivitetet 
e shërbimit të ushqimit / 
Accommodation and food service 
activities

100,00 82,76 14,74 0,22 1,99 0,29 0,00

J
Informacioni dhe Komunikacioni 
/ Information and communication 100,00 84,15 14,25 1,40 0,14 0,06 0,00

K 
Aktivitetet financiare dhe 
Sigurimit /  
Financial and insurance activities

100,00 84,55 13,82 1,45 0,13 0,05 0,00

L 
Pasuritë e patundshme / Real 
estate activities 100,00 83,78 14,40 0,05 1,78 0,00 0,00
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M

Aktivitetet profesionale, 
Shkencore dhe teknike / 
Professional, scientific and 
technical activities

100,00 84,78 14,43 0,27 0,49 0,03 0,00

N

Aktivitetet administrative 
dhe Shërbimet mbështetëse / 
Administrative and support service 
activities

100,00 81,56 13,51 0,63 4,19 0,11 0,00

P Arsimi / Education 100,00 85,07 14,68 0,05 0,26 0,00 -0,06

Q

Shëndetësia dhe veprimtari të 
tjera sociale /  
Human health and social work 
activities

100,00 83,68 14,76 0,21 1,49 0,04 -0,19

R Art, Argëtim dhe zbavitje /  
Arts, entertainment and recreation 100,00 84,99 14,24 0,01 0,74 0,02 0,00

S Aktivitete të tjera shërbimi / 
Other service activities 100,00 85,35 14,58 0,11 0,06 0,03 -0,14

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016       
Source of information: Labour Cost Survey 2016       

Seksioni 
NVE Rev. 
2 /
NACE 
Rev. 2 
Section

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocation-
al training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 
Other 

expendi-
tures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages 

and Sala-
ries

Kontribu-
tet e sig-
urimeve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) 
/ Employ-
er's social 
contribu-

tions

në përqindje / in percentage
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TAB.11: STRUKTURA E KOSTOS SË PUNËS SIPAS MADHËSISË SË NDËRMARRJES, 2020  
Structure of labour cost by size of enterprise, 2020       
       

Madhësia e 
ndërmarrjes 
/ Size-class

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total labour 

cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të punësuarve 
me pagë / 

Compensation of employees

Kosto të tra-
jnimit profe-

sional / 
Vocational 

training costs

Shpenzime 
të tjera / 

Other expen-
ditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subvencio-
net e marra 
nga ndër-
marrjet / 

Subsidies re-
ceived by the 

employer

Pagat dhe 
shpërblimet / 

Wages and 
Salaries

Kontributet e 
sigurimeve 

 (pjesa e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage

10 më shumë 
të punësuar 
me pagë 
/ or more 
employees

100,00 85,61 14,06 0,13 0,24 0,06 -0,10

10-49 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

100,00 85,75 14,00 0,08 0,25 0,08 -0,16

50-249 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

100,00 85,55 14,09 0,14 0,25 0,08 -0,11

250-499 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

100,00 85,57 14,09 0,21 0,21 0,06 -0,14

500-999 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

100,00 85,24 14,16 0,23 0,34 0,05 -0,02

1000 + të 
punësuar me 
pagë / or more 
employees

100,00 85,85 14,00 0,01 0,14 0,01 -0,01

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020       
Source of information: Labour Cost Survey 2020       
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TAB.11.1: STRUKTURA E KOSTOS SË PUNËS SIPAS MADHËSISË SË NDËRMARRJES, 2016 
Structure of labour cost by size of enterprise, 2016      
       

Madhësia e 
ndërmarrjes 
/ Size-class

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total labour 

cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të punësuarve 
me pagë / 

Compensation of employees

Kosto të tra-
jnimit profe-

sional / 
Vocational 

training costs

Shpenzime 
të tjera / 

Other expen-
ditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subvencio-
net e marra 
nga ndër-
marrjet / 

Subsidies re-
ceived by the 

employer

Pagat dhe 
shpërblimet / 

Wages and 
Salaries

Kontributet e 
sigurimeve 

 (pjesa e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage

10 më shumë 
të punësuar 
me pagë 
/ or more 
employees

100,00 83,99 14,26 0,42 1,16 0,22 -0,06

10-49 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

100,00 83,32 14,85 0,30 1,23 0,32 -0,02

50-249 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

100,00 84,05 14,13 0,49 1,14 0,35 -0,16

250-499 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

100,00 84,95 14,09 0,30 0,47 0,19 0,00

500-999 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

100,00 85,47 14,21 0,19 0,13 0,02 -0,02

1000 + të 
punësuar me 
pagë / or more 
employees

100,00 83,03 13,83 0,73 2,39 0,05 -0,04

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016       
Source of information: Labour Cost Survey 2016       
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A N K E T A  E  K O S T O S  S Ë  P U N Ë S  2 0 2 0   L A B O U R  C O S T  S U R V E Y  2 0 2 0

TAB.12: STRUKTURA E KOSTOS SË PUNËS SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE DHE MADHËSISË SË NDËRMARRJES, 2020
Structure of labour cost by economic activity and size of enterprise, 2020       
       

Aktiviteti ekono-
mik dhe Madhësia 
e ndërmarrjes / 
Economic activity 
and size of enter-
prise

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 

Other ex-
penditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages and 

Salaries

Kontributet 
e siguri-

meve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage

XB_S 

Industri, Ndërtim dhe Shërbime (pa seksionin O) / Industry, construction and services (not including section O)

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 85,75 14,00 0,08 0,25 0,08 -0,16

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,55 14,09 0,14 0,27 0,07 -0,12

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,57 14,09 0,20 0,20 0,05 -0,11

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,24 14,16 0,23 0,34 0,05 -0,02

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,85 14,00 0,01 0,14 0,00 0,00

XB_N 

Prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve për treg / Business economy

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 85,67 13,98 0,09 0,27 0,08 -0,09

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,57 14,08 0,14 0,25 0,08 -0,12

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,61 13,99 0,25 0,30 0,04 -0,19

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,43 14,03 0,30 0,26 0,00 -0,02

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,75 14,24 0,00 0,01 0,00 0,00
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XB_F 

Industri dhe Ndërtim / Industry and construction

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 85,61 14,01 0,06 0,29 0,14 -0,11

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,74 13,94 0,13 0,25 0,11 -0,17

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,70 14,02 0,39 0,19 0,03 -0,33

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,22 14,11 0,67 0,06 0,01 -0,07

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,72 14,27 0,00 0,01 0,00 0,00

XB_E 

Industri (përjashtuar ndërtimin) / Industry (except construction) 

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 85,68 14,07 0,03 0,27 0,07 -0,12

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,64 14,03 0,13 0,25 0,15 -0,20

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,58 14,15 0,64 0,16 0,01 -0,54

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 84,96 14,12 0,86 0,06 0,00 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,72 14,27 0,00 0,01 0,00 0,00

XG_S 

Shërbimet (përjashtuar Administrimin publik dhe të mbrojtjes, Sigurimin shoqëror të detyruar, Aktivitetet e 
shërbimeve në shtëpi, dhe të organizatave ndërkombëtare / Services (except public administration, defence, compulsory 
social security, activities of households as employers and extra-territorial organizations and bodies)

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 85,81 13,99 0,09 0,24 0,05 -0,18

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,41 14,21 0,15 0,25 0,04 -0,06

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,49 14,13 0,10 0,22 0,08 -0,02

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,25 14,18 0,09 0,42 0,06 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,91 13,88 0,00 0,21 0,00 0,00

Aktiviteti ekono-
mik dhe Madhësia 
e ndërmarrjes / 
Economic activity 
and size of enter-
prise

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 

Other ex-
penditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages and 

Salaries

Kontributet 
e siguri-

meve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage
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XG_N 

Prodhuesit e shërbimeve për treg / Services of the business economy

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 85,70 13,96 0,10 0,27 0,05 -0,08

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,37 14,23 0,15 0,26 0,05 -0,06

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,50 13,95 0,11 0,41 0,05 -0,02

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,55 13,99 0,08 0,38 0,00 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,81 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00

XG_J 

Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit; Informacioni dhe 
Komunikacioni / Wholesale and retail trade, transport, accommodation and food services activities; Information and 
communication

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 85,70 13,96 0,12 0,30 0,03 -0,11

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,14 14,42 0,17 0,30 0,04 -0,07

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,41 13,97 0,15 0,47 0,00 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,22 13,99 0,18 0,61 0,00 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 86,04 13,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktiviteti ekono-
mik dhe Madhësia 
e ndërmarrjes / 
Economic activity 
and size of enter-
prise

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 

Other ex-
penditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages and 

Salaries

Kontributet 
e siguri-

meve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage
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Aktiviteti ekono-
mik dhe Madhësia 
e ndërmarrjes / 
Economic activity 
and size of enter-
prise

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 

Other ex-
penditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages and 

Salaries

Kontributet 
e siguri-

meve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage

XK_N 

Aktivitetet financiare dhe Sigurimit; Pasuritë e patundshme; Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike; 
Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse / Financial and insurance activities; Real estate activities; 
Professional, scientific and technical activities; Administrative and support service activities

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 85,71 13,97 0,07 0,16 0,11 -0,02

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,73 13,94 0,11 0,18 0,08 -0,04

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,57 13,93 0,08 0,36 0,09 -0,03

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,68 13,98 0,04 0,29 0,01 0,00

1000 + të punësuar / 
employees

XP_S 

Arsimi; Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale; Art, Argëtim dhe zbavitje; Aktivitete të tjera shërbimi / Education; 
Human health and social work activities; Arts, entertainment and recreation; Other service activities

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 86,13 14,08 0,05 0,16 0,03 -0,45

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 85,48 14,17 0,15 0,23 0,02 -0,05

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,48 14,34 0,09 0,01 0,11 -0,03

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 84,91 14,39 0,10 0,47 0,13 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,96 13,75 0,00 0,29 0,00 0,00

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020       
Source of information: Labour Cost Survey 2020       
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TAB.12.1: STRUKTURA E KOSTOS SË PUNËS SIPAS AKTIVITETEVE EKONOMIKE DHE MADHËSISË SË NDËRMARRJES, 2016
Structure of labour cost by economic activity and size of enterprise, 2016       
       

Aktiviteti ekono-
mik dhe Madhësia 
e ndërmarrjes / 
Economic activity 
and size of enter-
prise

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 

Other ex-
penditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages and 

Salaries

Kontributet 
e siguri-

meve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage

XB_S 

Industri, Ndërtim dhe Shërbime (pa seksionin O) / Industry, construction and services (not including section O)

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 83,32 14,85 0,30 1,23 0,32 -0,02

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 84,05 14,13 0,49 1,14 0,35 -0,16

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 84,95 14,09 0,30 0,47 0,19 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,47 14,21 0,19 0,13 0,02 -0,02

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 83,03 13,83 0,73 2,39 0,05 -0,04

XB_N 

Prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve për treg / Business economy

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 83,26 14,67 0,36 1,33 0,40 -0,03

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 83,86 14,04 0,59 1,20 0,43 -0,12

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 84,93 13,84 0,37 0,61 0,25 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,56 14,07 0,15 0,18 0,03 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 81,07 13,29 1,51 4,03 0,10 0,00
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XB_F 

Industri dhe Ndërtim / Industry and construction

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 82,63 14,67 0,58 1,40 0,73 -0,01

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 83,87 14,01 0,43 1,22 0,68 -0,22

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 84,55 13,91 0,53 0,32 0,69 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,96 13,91 0,05 0,02 0,06 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,58 13,93 0,01 0,28 0,20 0,00

XB_E 

Industri (përjashtuar ndërtimin) / Industry (except construction) 

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 82,05 14,42 0,83 1,82 0,91 -0,02

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 83,45 13,98 0,58 1,32 0,94 -0,28

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 84,37 13,81 0,64 0,34 0,84 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,99 13,75 0,09 0,05 0,12 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 85,58 13,93 0,01 0,28 0,20 0,00

XG_S 

Shërbimet (përjashtuar Administrimin publik dhe të mbrojtjes, Sigurimin shoqëror të detyruar, Aktivitetet e 
shërbimeve në shtëpi, dhe të organizatave ndërkombëtare / Services (except public administration, defence, compulsory 
social security, activities of households as employers and extra-territorial organizations and bodies)

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 83,69 14,94 0,16 1,14 0,10 -0,03

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 84,19 14,22 0,54 1,07 0,10 -0,12

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,10 14,16 0,21 0,52 0,00 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,27 14,33 0,25 0,17 0,01 -0,03

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 82,26 13,80 0,95 3,03 0,00 -0,05

Aktiviteti ekono-
mik dhe Madhësia 
e ndërmarrjes / 
Economic activity 
and size of enter-
prise

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 

Other ex-
penditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages and 

Salaries

Kontributet 
e siguri-

meve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage
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XG_N 

Prodhuesit e shërbimeve për treg / Services of the business economy

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 83,76 14,66 0,19 1,28 0,14 -0,03

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 83,85 14,07 0,79 1,18 0,12 0,00

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,14 13,80 0,29 0,77 0,00 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,25 14,20 0,24 0,31 0,00 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 76,57 12,66 3,01 7,77 0,00 0,00

XG_J 

Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit; Informacioni dhe 
Komunikacioni / Wholesale and retail trade, transport, accommodation and food services activities; Information and 
communication

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 83,57 14,66 0,16 1,56 0,10 -0,05

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 83,61 14,19 0,57 1,50 0,12 0,00

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 84,66 13,87 0,07 1,40 0,00 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,46 14,53 0,00 0,01 0,00 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 75,46 12,39 9,22 2,93 0,00 0,00

Aktiviteti ekono-
mik dhe Madhësia 
e ndërmarrjes / 
Economic activity 
and size of enter-
prise

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 

Other ex-
penditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages and 

Salaries

Kontributet 
e siguri-

meve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage
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Aktiviteti ekono-
mik dhe Madhësia 
e ndërmarrjes / 
Economic activity 
and size of enter-
prise

Kostoja 
e punës 

gjithsej / 
Total la-

bour cost 

prej të cilës / of which

Kompensimi i të  
punësuarve me pagë / 

Compensation of  
employees

Kosto të 
trajnimit 

profesion-
al / 

Vocational 
training 

costs

Shpen-
zime të 
tjera / 

Other ex-
penditures

Taksat e 
punës / 

Taxes

Subven-
cionet e 

marra nga 
ndërmarr-

jet / 
Subsidies 
received 

by the em-
ployer

Pagat dhe 
shpërbli-

met / 
Wages and 

Salaries

Kontributet 
e siguri-

meve 
 (pjesa 

e punë-
dhënësit) / 
Employer's 

social contri-
butions

në përqindje / in percentage

XK_N 

Aktivitetet financiare dhe Sigurimit; Pasuritë e patundshme; Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike; 
Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse / Financial and insurance activities; Real estate activities; 
Professional, scientific and technical activities; Administrative and support service activities

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 84,29 14,67 0,28 0,50 0,26 0,00

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 84,10 13,94 1,02 0,82 0,12 0,00

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,69 13,73 0,54 0,04 0,00 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,13 14,01 0,38 0,48 0,00 0,00

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 76,79 12,71 1,71 8,78 0,00 0,00

XP_S 

Arsimi; Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale; Art, Argëtim dhe zbavitje; Aktivitete të tjera shërbimi / Education; 
Human health and social work activities; Arts, entertainment and recreation; Other service activities

10-49 të punësuar / 
employees 100,00 83,55 15,55 0,08 0,83 0,01 -0,02

50-249 të punësuar / 
employees 100,00 84,77 14,48 0,11 0,90 0,07 -0,33

250-499 të punësuar 
/ employees 100,00 85,03 14,84 0,08 0,06 0,00 0,00

500-999 të punësuar 
/ employees 100,00 85,30 14,47 0,25 0,03 0,01 -0,06

1000 + të punësuar / 
employees 100,00 84,74 14,30 0,06 0,97 0,00 -0,07

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2016       
Source of information: Labour Cost Survey 2016       
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Objectives of the survey

In accordance with INSTAT’s statistical activity plan based 
on the Official Statistics Program (2017-2021), the Labour 
Market Statistics Sector, INSTAT, conducts the “Labour Cost 
Survey”, with the reference year being the financial year 
2020.

This is a survey conducted at a four-year frequency, based 
on Council of Europe Regulation no. 530/1999, and the 
European Commission no. 1737/2005. The purpose of this 
legislation is to provide accurate and harmonized data on 
work income for all EU Member States.

The survey collects detailed information from enterprises 
on labour costs, which include payments to employees, 
salaries and gross wages in cash and in kind, social secu-
rity contributions paid by the employer to the employee, 
costs of professional training, other expenses such as 
recruitment costs and expenses for clothing, housing or 
employment taxes, etc. These labour cost components 
and their elements are defined by the Regulation of the 
European Commission (EC) “On structural statistics on 
wages and labour costs”.

Based on the data collected from the Labour Cost Survey, 
2020, an estimate is made for labour cost in Albania, which 
is comparable and estimated in accordance with the 
methodology defined by Eurostat and implemented by all 
member countries and EU candidates.

The survey data provide information on hourly, monthly 
and annually working unit cost for economic activities 
such as Mining and quarrying; Manufacturing; Electricity, 
gas, steam, and air conditioning; Water supply, sewerage, 
waste management and remediation activities; Construc-
tion; Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles 
and motorcycles; Transportation and storage; Accommo-
dation and food service activities; Information and com-
munication; Financial and insurance activities; Real estate 
activities; Professional, scientific and technical activities; 
Administrative and support service activities; Education; 

Objektivat e vrojtimit

Në përputhje me planin e aktiviteteve statistikore të INSTAT 
bazuar në Programin e Statistikave Zyrtare (2017-2021), 
Sektori i Statistikave të Tregut të Punës, INSTAT, kryen an-
ketën “Kosto e Punës”, me vit reference vitin financiar 2020.
Ky është një vrojtim që kryhet me një frekuencë katërv-
jeçare bazuar në Rregulloren e Këshillit Evropian Nr. 530 
/ 1999 dhe Rregulloren e Komisionit Evropian Nr. 1737 / 
2005 të BE, me qëllim që të sigurojë të dhëna të sakta dhe 
të krahasueshme me të gjitha Shtetet Anëtare të BE.

Anketa mbledh informacion të detajuar pranë ndërmarr-
jeve mbi kostot e punës të cilat përfshijnë pagesat për 
punonjësit, pagat dhe rrogat bruto në kesh dhe në natyrë, 
kontributet për sigurimet shoqërore që paguan punëd-
hënësi për punëmarrësin, kostot e trajnimit profesional, 
shpenzime të tjera si kostot e rekrutimit dhe shpenzimet 
për veshje, strehim apo taksat e punësimit, etj. Këta 
komponentë të kostos së punës dhe elementët e tyre janë 
përcaktuar nga Rregullorja e Komisionit Evropian (EC) “Për 
statistikat strukturore mbi pagat dhe kostot e punës”. 

Mbi bazën e të dhënave të mbledhura nga Anketa e Ko-
stos së Punës, 2020 bëhet një vlerësim për kostot e punës 
në Shqipëri, i cili është i krahasueshëm dhe i vlerësuar në 
përputhje me metodologjinë e përcaktuar nga Eurostat 
dhe të zbatuar nga të gjitha vendet anëtare dhe kandidate 
të BE. 

Të dhënat e anketës sigurojnë informacion për koston 
orare, mujore dhe vjetore për njësi pune për aktivitetet 
ekonomike si Industria nxjerrëse, Industria Përpunuese, 
Energjia elektrike, gazi, Avulli dhe Furnizimi me ajër të 
kondicionuar; Furnizimi me ujë, Aktivitetet e trajtimit dhe 
menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve; Ndërtimi; Tregtia 
me shumicë dhe me pakicë, Riparimi i automjeteve dhe 
motoçikletave; Transporti dhe magazinimi; Akomodimi 
dhe shërbimi ushqimor; Informacioni dhe Komunikacioni; 
Aktivitetet financiare dhe të Sigurimit; Aktivitetet e pasu-
rive të paluajtshme; Aktivitetet profesionale, Shkencore 
dhe Teknike; Shërbimet administrative dhe mbështetëse; 

METODOLOGJIA 
METHODOLOGY
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Administrimi publik dhe Mbrojtja, Sigurimi social i 
detyrueshëm; Arsimi; Shëndetësia; Artet, Argëtimi dhe 
Çlodhja; Aktivitetet e tjera shërbimi.

Baza Ligjore

Baza Ligjore mbi të cilën mbështetet vrojtimi katërvjeçar 
statistikor mbi Statistikat strukturore të Pagave dhe Kostos 
së Punës përbëhet nga Ligji nr. 17/2018 “Për statistikat 
zyrtare”, dhe Programi Statistikor Kombëtar për periudhën 
2017-2021.

Siguria e të dhënave dhe konfidencialiteti

Të dhënat e mbledhura nga ndërmarrjet konsiderohen si 
rreptësisht konfidenciale dhe përdoren vetëm për qëllime 
statistikore e kërkime shkencore në përputhje me Ligjin 
Nr. 17, datë 05.04.2018 “Për statistikat zyrtare”, si dhe Ligjin 
Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Mbrojtja e të Dhënave Persona-
le”. Neni 15 i ligjit “Për statistikat zyrtare” përcakton qartë 
që i gjithë informacioni statistikor i mbledhur nga INSTAT 
është konfidencial dhe mund të përdoret ose botohet 
vetëm në tabela përmbledhëse të tilla që nuk identifikojnë 
njësinë burim të informacionit.

Rregulloret

Pyetësori i Anketës së Kostos së Punës, 2020 u përshtat 
sipas rregullores së Komisionit Evropian “Për statistikat 
strukturore mbi pagat dhe kostot e punës”. Me qëllim që 
rezultatet e kësaj ankete të jenë të krahasueshme, janë 
ndjekur:
•	 Rregullorja e KE Nr 530/1999 mbi “Statistikat struktu-

rore të Pagave dhe Kostos së Punës.
•	 Rregullorja e KE Nr 1737/2005 dhe Nr 1916/2000 mbi 

“Përkufizimet e përdorura në Statistikat Strukturore 
të të Ardhurave nga Puna dhe transmetimin e tyre në 
Eurostat.

Aktivitetetet Ekonomike

Në Anketën e Kostos së Punës, 2020 u përfshinë të gjitha 
ndërmarrjet me 10 e më shumë të punësuar me pagë që 
prodhojnë të mira e shërbime duke përjashtuar aktivitetet 
e: Bujqësisë, Pyjeve dhe Peshkimit; Administrimin Publik 
dhe mbrojtjen, Sigurimin social të detyrueshëm; Aktivite-
tet e familjeve si punëdhënës, Aktivitetet e prodhimit të 
mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve 
për përdorimin vetjak; Aktivitete të organizatave dhe 
organizimave ndërkombëtare.

Human health and social work activities; Arts, entertain-
ment and recreation; Other service activities.

Legal acts

The Legal acts on which the quadrennial Statistical Survey 
on Labour Cost Statistics is based on the Law No.17, dated 
05.04.2018 “On official statistics” as amended and National 
Statistical Program for the period 2017-2021.

Safety of data and confidentiality

Data collected by enterprises are considered as strictly 
confidential and used only for statistical purposes and 
scientific research in accordance with Law No.17, dated 
05.04.2018 “On official statistics”, as well as Law no. 9887, 
dated 10.03.2008 “Personal Data Protection”. Article 15 of 
the Law “On Official Statistics” define clearly that all statis-
tical information collected by INSTAT is confidential and 
may be used or published only in summary tables that do 
not identify the source unit of information.

Regulations

The Labour Cost Survey Questionnaire 2020 was adjusted 
according to the European Commission Regulation “On 
structural statistics on earnings and labour costs”. In order 
to be comparable to European countries were implement-
ed: 
•	 EC Regulation No. 530/1999 on “Structural Labour 

Cost Statistics”
•	 EC Regulations No 1737/2005 and 1916/2000 on “De-

finitions used in structural earning statistics and their 
transmission to Eurostat

Economic Activities

In the Labour Cost Survey, 2020 were included all enter-
prises with 10 or more employees, that produce goods 
and services excluding the activities of: Agriculture, 
Forestry and Fisheries; Public administration and defence, 
Compulsory social security; Activities of families as em-
ployers, Activities of the production of goods and services 
of the families of the families for their own use; Activities 
of international organizations and organizations.
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Periudha Referuese

Të dhënat i referohen vitit fiskal 2020. Viti fiskal korrespon-
don me vitin kalendarik. 

Madhësia e ndërmarrjeve

Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë së ndërmarrjes 
eshtë bërë sipas numrit të punonjësve. Ndërmarjet janë 
klasifikuar si më poshtë: 
•	 10 - 49 të punësuar me pagë,
•	 50 – 249 të punësuar me pagë,
•	 250 – 499 të punësuar me pagë,
•	 500 – 999 të punësuar me pagë,
•	 1.000 e më shumë të punësuar me pagë.

Fusha e mbulimit

Në Anketën për Kostot e Punës për vitin 2020, janë përf-
shirë të gjitha ndërmarrjet aktive në Shqipëri me 10 e më 
shumë të punësuar me pagë.

Zgjedhja

Baza e zgjedhjes së ndërmarrjeve për Anketën e Kostos 
së Punës 2020, është Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve 
Ekonomike 2020. Njësitë statistikore të vrojtuara janë 
ndërmarrjet ekonomike me 10 e më shumë të punësuar 
me pagë, për seksionet e NVE Rev 2 nga B deri tek S (pa 
përfshirë seksionin O).

Zgjedhja e ndërmarrjeve u bë me metodën e zgjedhjes 
sistematike të rastit ku shtresëzimi u bazua në aktivite-
tin ekonomik të ndërmarrjes sipas Nomenklaturës së 
Veprimtarive Ekonomike Rev2 në nivel dyshifror, dhe në 
madhësinë e ndërmarrjes. Ndërmarrjet me 50 të punësuar 
e më shumë janë përfshirë të gjitha në anketë. Madhësia 
e zgjedhjes për Anketën e e Strukturës së të Ardhurave 
nga Puna është 3256 ndërmarrje jo-bujqësore. Në tabelën 
A.1 paraqitet shpërndarja e masës së përzgjedhjes së të 
punësuarve me pagë sipas aktiviteteve ekonomike.

Reference Period

The data refer to fiscal year 2020. The fiscal year corre-
sponds to the calendar year.

Enterprise Size 

The classification of enterprises by size of enterprise is 
done according to the number of employees. Enterprises 
are classified as follows:
•	 10 to 49 employees,
•	 50 – 249 employees,
•	 250 to 499 employees,
•	 500 – 999 employees,
•	 1,000 or more employees.

Coverage area 

In the Labour Costs Survey, 2020, are included all active 
enterprises in Albania with 10 or more employees.

Sample selection 

The sampling frame for the Labour Cost Survey, 2020 is 
based on the Statistical Business Register 2020. The statis-
tical units are enterprises with at least 10 employees for 
the NACE Rev 2 sections B to S (including section O).

The enterprises were sampled using the stratified system-
atic random sampling method where the stratification is 
done based on the economic activity of the enterprise 
according to the Economic Activity Nomenclature Rev 2 in 
two digit levels, and the enterprise size-class. Enterprises 
with at least 50 employees were exhaustively surveyed. 
The sample size of LCS is 3,256 non-agricultural enterpris-
es. In table A1 is shown the distribution of effective sample 
by enterprise size-class.
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A N K E T A  E  K O S T O S  S Ë  P U N Ë S  2 0 2 0   L A B O U R  C O S T  S U R V E Y  2 0 2 0

T.A.1 SHPËRNDARJA E NDËRMARRJEVE QË PLOTËSUAN ANKETËN SIPAS SEKSIONEVE TË NVE REV.2 (ZGJEDHJA EFEKTIVE) DHE 
MADHËSISË SË NDËRMARRJES
T.A.1 Selection of enterprises to be interviewed, by NACE Rev.2 and the size of the enterprise

Seksioni 
NVE Rev. 
2 /
NACE Rev. 
2 Section

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

10-49 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

50-249 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

250-499 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

500-999 të 
punësuar 
me pagë / 
employees

1000 + të 
punësuar 
me pagë 
/ or more 

employees

10 më 
shumë të 
punësuar 
me pagë 
/ or more 

employees

Përqindja 
sipas sek-

sioneve 
NVE Rev2

B Industri nxjerrëse / Mining and quarrying 66 25 1 0 2 94 2,9

C Industri përpunuese / Manufacturing 366 382 42 7 5 802 24,6

D 
Furnizimi me energji elektrike, gaz e avull dhe me 
ajër të kondicionuar / Electricity, gas, steam, and air 
conditioning

15 8 1 3 1 28 0,9

E 

Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe 
menaxhimit të mbeturinave, rregullimit / Water 
supply; sewerage, waste management and 
remediation activities

27 59 7 2 1 96 2,9

F Ndërtimi / Construction 80 189 18 5 0 292 9,0

G 
Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i 
automobilave e motoçikletave / Wholesale and retail 
trade; repair of motor vehicles and motorcycles

217 202 17 3 0 439 13,5

H Transport dhe magazinim / Transportation and 
storage 52 32 2 1 1 88 2,7

I Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit / 
Accommodation and food service activities 188 46 1 0 0 235 7,2

J Informacioni dhe Komunikacioni / Information and 
communication 86 44 5 2 0 137 4,2

K Aktivitetet financiare dhe Sigurimit / Financial and 
insurance activities 40 15 10 5 1 71 2,2

L Pasuritë e patundshme / Real estate activities 28 7 1 0 0 36 1,1

M Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike / 
Professional, scientific and technical activities 92 47 1 2 1 143 4,4

N 
Aktivitetet administrative dhe Shërbimet 
mbështetëse / Administrative and support service 
activities

71 128 20 7 3 229 7,0

P Arsimi / Education 30 87 36 19 8 180 5,5

Q Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale / Human 
health and social work activities 74 83 13 8 2 180 5,5

R Art, Argëtim dhe zbavitje / Arts, entertainment and 
recreation 58 15 2 0 0 75 2,3

S Aktivitete të tjera shërbimi / Other service activities 103 25 3 0 0 131 4,0

B-S Gjithsej / Total 1.593 1.394 180 64 25 3.256 100,0

(%) sipas madhësisë së ndërmarrjes 
Marginal Distribution by size (%) 48,9 42,8 5,5 2,0 0,8 100,0

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2020
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Cilësia e statistikave të Kostos së Punës

Të dhënat e Anketës së Kostos së Punës u mblodhën në 
dy mënyra:
- Me anketues të cilët plotësuan pyetësorin e printuar.
- Me dërgimin me e-mail nga ana e ndërmarrjes të 

pyetësorit të plotësuar. 

Nga ndërmarrjet e zgjedhura, 15,2% e tyre nuk e plotës-
uan anketën për arsye se ishin të mbyllura, të fjetura ose 
refuzuan të përgjigjen, dhe informacioni për to u imputua 
nga të dhënat administrative. Shkalla neto e pjesëmarrjes 
së ndërmarrjeve jo-bujqësore me 10 të punësuar e më 
shumë në Anketën e Kostos së Punës është 98,3%.

Për çdo tregues në vrojtim është llogaritur varianca. 
Llogaritja e variancës për koston totale vjetore të punës 
dhe kostos mesatare orare për njësi pune me kohë të 
plotë është bërë në SAS-software duke përdorur makro 
CLAN. Në tabelat e mëposhtme jepen devijimet standarde 
dhe koeficientet e variacionit të dy variablave kryesorë të 
vrojtimit, kostos vjetore dhe kosto orare të punës.

Për vlefshmërinë e të dhënave u përdorën burime të të 
dhënave të statistikave ekonomike që disponon INSTAT. 
Vlefshmëria e të dhënave u bë bazuar në kontrollet logjike 
të kryera pas hedhjes së të dhënave nga pyetësorët në 
bazën e të dhënave. Vlefshmëria e të dhënave konsiston 
në plotësinë e informacionit, dhe lidhjen funksionale 
matematikore mes variablave në pyetësor.

Quality of Labour Cost statistics

The Labour Cost Survey, 2020 data gathered in two ways:
- With interviewers who completed the questionnaire 

printed.
- By e-mail sending to INSTAT from the enterprise who 

complete the questionnaire.

In the Labour Costs Survey, 2020, 15.2% of the selected 
enterprises did not complete the survey because they 
were closed, asleep or refused to answer, which were im-
puted from administrative data. The net participation rate 
of non-agricultural enterprises with 10 or more employees 
is 98.3%.

The variance was calculated for each indicator in the 
survey. The calculation of the variance for the total annual 
labour cost and the average hourly cost per full time unit 
employees was done in SAS-software using the CLAN 
macro. In the following tables you will find the standard 
deviations and coefficients of variation of the two main 
survey variables, annual labour cost and hourly labour 
cost.

For the validity of the data were used, the sources of the 
data of the economic statistics available by INSTAT. The 
validity of the data was made based on the logical controls 
carried out after the data from questionnaires were put 
into the database. Data availability consists in the com-
pleteness of information, and the functional mathematical 
link between variables in the questionnaire.
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T.A.2. SHKALLA E PËRGJIGJES SIPAS AKTIVITETIT EKONOMIK 
T.A.2. Response rate by Economic activity 

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Shkalla e përgjigjes /
Response Rate (%)

Gjithsej / Total 84,8

Industri nxjerrëse / Mining and quarrying 89,4

Industri përpunuese / Manufacturing 90,1

Furnizimi me energji elektrike, gaz e avull dhe me ajër të kondicionuar / 
Electricity, gas, steam, and air conditioning 82,1

Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, rregullimit / 
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 95,8

Ndërtimi / Construction 87,8

Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i automobilave e motoçikletave / 
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 87,9

Transport dhe magazinim / Transportation and storage 84,2

Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit / Accommodation and food service activities 80,3

Informacioni dhe Komunikacioni /  
Information and communication 72,3

Aktivitetet financiare dhe Sigurimit /  
Financial and insurance activities 73,2

Pasuritë e patundshme / Real estate activities 86,1

Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike / Professional, scientific and technical activities 79,4

Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse / Administrative and support service activities 83,7

Arsimi / Education 81,0

Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale /  
Human health and social work activities 83,9

Art, Argëtim dhe zbavitje /  
Arts, entertainment and recreation 83,3

Aktivitete të tjera shërbimi / Other service activities 67,2

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2020

Përgjithësimi i të dhënave

Të dhënat e anketës janë përgjithësuar për të gjithë 
popullatën në studim (ndërmarrjet jo-bujqësore me 10 
të punësuar e më shumë). Procesi i përgjithësimit të të 
dhënave merr parasysh probabilitetin e zgjedhjes së 
ndërmarrjeve dhe gjithashtu kompenson për ndërmarrjet 
të cilat janë:
- pa kontakt; 
- të mbyllura; 
- të fjetura; 
- refuzuan që të marrin pjesë në anketë.

Estimation procedure

The survey data are extrapolated for the whole population 
(non-agricultural enterprises with at least 10 employees). 
The weighting procedure takes into consideration the 
selection probability of the enterprise and compensates 
for the unit non-response and out of scope, which are:
- Without contact
- Refuse to participate 
- Closed
- Sleeping 
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Pra pesha e design-it dk është korrektuar me koeficientin 
rregullues vkh i cili llogaritet:

Procesi i përgjithësimit të të dhënave merret gjithashtu 
dhe me trajtimin e vlerave të veçanta (outlier). Gjatë pro-
cesit të vlerësimit ndërmarrjeve që kanë vlera të veçanta u 
jepet pesha (wkh) e barabartë me 1. Më pas bëhet rillogari-
tja e peshave të ndërmarrjeve të tjera në shtresëzimin, të 
cilës i përket ndërmarrja me vlerën e veçantë:

Në këtë mënyrë vlerësimet e përftuara me të dhënat 
e anketës së kostove të punës i referohen formulës së 
mëposhtme:

Treguesit e saktësisë së vlerësimeve 

Për çdo tregues në vrojtim është llogaritur varianca duke 
përdorur formulën e mëposhtme:

Ku V(t) tregon variancën për totalin e variablit, S 2 tregon 
variancën e variablit, Nh numrin gjithsej të punonjësve me 
pagë në shtresën h, dhe nh numrin e punonjësve me pagë 
që janë përgjigjur në shtresën h.

Koeficienti i variacionit llogaritet me anë të formulës:

Therefore, the design weight dk is adjusted with the coeffi-
cient vkh to compensate for the unit non-response and out 
of scope enterprises, calculated using the following formula: 

The data weighting procedure considers also the outliers 
treatment. In the weighing procedure, enterprises with 
outliers are given the weight (wkh) equal to 1. Then the 
weights are recalculated for the other enterprises in the 
strata that this outlier belongs to.

In this way, the obtained estimates from the labour cost 
survey data refer to the following formula:

Data Accuracy indicators

For each survey indicator the variance is calculated using 
the following formula:

where V(t) stands for the variance of the total of the vari-
able, S 2 stands for the variance of the variable, Nh stands 
for total number of employees in stratum h, and nh stands 
for the number of responded employees in stratum h.

The coefficient of variation is calculated using the formula:
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Në tabelat e mëposhtme jepen devijimet standarde dhe 
koeficientët e variacionit të dy variablave kryesorë të 
vrojtimit, për kostot mesatare mujore nga puna dhe për 
për kostot mesatare për orë pune.

The following tables are shows the standard deviations 
and coefficients of variation for the two main survey 
variables, for the average monthly earnings and for the 
average hourly earnings.

T.A.3. KOEFIÇIENTËT E VARIACIONIT PËR KOSTON TOTALE VJETORE TË PUNËS SIPAS SEKSIONEVE TË NVE REV2
Coefficient of variation for annual labour cost by NACE Rev 2 sections

Seksioni 
NVE Rev. 2 /
NACE Rev. 2 
Section

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Kosto Totale 
vjetore e punës / 

(në lekë)

Devijimi 
Standard / 
Standard 
deviation

Koeficienti 
i variacionit 

(%) / 
Coeficient of 
variation (%)

B-S Gjithsej / Total 311.234.709.866 2.389.090.658 0,77

B Industri nxjerrëse / Mining and quarrying 9.836.927.152 90.414.912 0,92

C Industri përpunuese / Manufacturing 48.004.935.160 449.193.320 0,94

D
Furnizimi me energji elektrike, gaz e avull dhe me ajër të 
kondicionuar / Electricity, gas, steam, and air conditioning 10.152.495.412 26.150.050 0,26

E
Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të 
mbeturinave, rregullimit / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities

6.684.280.620 56.377.064 0,84

F Ndërtimi / Construction 33.831.717.829 240.694.181 0,71

G
Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i automobilave e 
motoçikletave / Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

40.668.553.224 301.048.344 0,74

H Transport dhe magazinim / Transportation and storage 7.919.691.488 65.223.091 0,82

I
Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit / 
Accommodation and food service activities 6.851.869.290 92.607.380 1,35

J
Informacioni dhe Komunikacioni /  
Information and communication 14.002.871.700 154.014.200 1,10

K 
Aktivitetet financiare dhe Sigurimit /  
Financial and insurance activities 18.326.525.289 107.831.922 0,59

L Pasuritë e patundshme / Real estate activities 1.154.480.768 21.782.656 1,89

M
Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike / 
Professional, scientific and technical activities 10.560.033.510 133.351.959 1,26

N
Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse / 
Administrative and support service activities 25.303.919.550 152.821.851 0,60

P Arsimi / Education 41.447.949.045 152.823.393 0,37

Q
Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale /  
Human health and social work activities 27.810.708.875 148.758.025 0,53

R Art, Argëtim dhe zbavitje /  
Arts, entertainment and recreation 2.946.837.300 57.338.780 1,95

S Aktivitete të tjera shërbimi / Other service activities 5.647.642.749 92.256.146 1,63

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2020
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T.A.4. KOEFICIENTI I VARIACIONIT PËR KOSTON MESATARE ORARE PËR NJË TË PUNËSUAR ME PAGË SIPAS AKTIVITETEVE 
EKONOMIKE
Coefficient of variation for average hourly labour cost by economic activity

Seksioni 
NVE Rev. 2 /
NACE Rev. 2 
Section

Aktiviteti ekonomik /
Economic activity

Kosto mesatare 
orare e punës 

(në lekë) / 
Annual total 
labour cost 

(in ALL)

Devijimi 
Standard / 
Standard 
deviation

Koeficienti 
i variacionit 

(%) / 
Coeficient of 
variation (%)

B-S Gjithsej / Total 391 1,2 0,32

B Industri nxjerrëse / Mining and quarrying 503 4,1 0,81

C Industri përpunuese / Manufacturing 281 2,1 0,74

D
Furnizimi me energji elektrike, gaz e avull dhe me ajër të 
kondicionuar / Electricity, gas, steam, and air conditioning 490 10,2 2,07

E
Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të 
mbeturinave, rregullimit / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities

281 1,1 0,39

F Ndërtimi / Construction 417 6,6 1,59

G
Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i automobilave e 
motoçikletave / Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

343 3,1 0,90

H Transport dhe magazinim / Transportation and storage 413 6,9 1,67

I
Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit / 
Accommodation and food service activities 245 4,8 1,96

J
Informacioni dhe Komunikacioni /  
Information and communication 566 4,6 0,82

K 
Aktivitetet financiare dhe Sigurimit /  
Financial and insurance activities 756 1,1 0,14

L Pasuritë e patundshme / Real estate activities 356 5,6 1,57

M
Aktivitetet profesionale, Shkencore dhe teknike / 
Professional, scientific and technical activities 566 4,0 0,71

N
Aktivitetet administrative dhe Shërbimet mbështetëse / 
Administrative and support service activities 359 4,6 1,28

P Arsimi / Education 491 2,0 0,42

Q
Shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale /  
Human health and social work activities 408 2,8 0,68

R Art, Argëtim dhe zbavitje /  
Arts, entertainment and recreation 442 3,6 0,81

S Aktivitete të tjera shërbimi / Other service activities 409 4,0 0,98

Burimi i informacionit: Anketa e Kostos së Punës 2020
Source of information: Labour Cost Survey 2020
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Përkufizime statistikore dhe klasifikime

Kostot e punës i referohen shpenzimeve totale që 
kryen punëdhënësi për stafin e punësuar. Ato përfshijnë 
kompensimin për të punësuarit, i cili përbëhet kryesisht 
nga pagat bruto në kesh ose në natyrë dhe kontributet e 
sigurimeve shoqërore që paguan punëdhënësi, kostot e 
trajnimit profesional, shpenzime të tjera si kostot e rekru-
timit dhe shpenzimet për veshje pune, taksat e punësimit 
nga të cilat zbriten subvencionet e marra.
Kostot mesatare orare të punës janë kostot vjetore të 
punës pjesëtuar me numrin e orëve punuar gjatë vitit të 
referencës.
Kostot e punës në muaj për të punësuar kundrejt 
pagesës janë kostot vjetore të punës të pjesëtuara me 
12 dhe me numrin mesatar të të punësuarve kundrejt pa-
gesës gjatë vitit të referencës (konvertuar në ekuivalente 
të kohës së plotë). 
Të Punësuarit me Pagë janë të gjithë personat që 
punojnë direkt me ndërmarrjen dhe marrin pagesë nga 
punëdhënësi 
Të punësuar me pagë me Kohë të Plotë janë ata persona 
orët e zakonshme të punës së të cilëve, janë të njëjta me 
orët rënë dakord kolektivisht ose me orët e zakonshme të 
punuara në ndërmarrje, edhe nëse kontrata është për më 
pak se një vit.
Të punësuar me pagë me Kohë të Pjesshme janë perso-
nat që përgjithësisht punojnë më pak orë se të punësuarit 
me pagë me kohë të plotë të të njëjtës ndërmarrje.
Praktikantët janë të punësuarit me pagë që akoma nuk 
marrin pjesë tërësisht në procesin e prodhimit, dhe që 
punojnë ose nën një kontratë stazhi, ose në një situatë 
në të cilën trajnimi profesional predominon kundrejt 
produktivitetit.
Numri mesatar i orëve në javë të punuara zakonisht 
janë orët e punuara zakonisht ose orët e kontraktuara për 
një të punësuar me pagë të kategorive që vijojnë: një i 
punësuar me pagë me kohë të plotë, një i punësuar me 
pagë me kohë të pjesshme dhe një praktikant.
Pagat për të punësuarit me pagë me kohë të plotë dhe 
të pjesshme përfshijnë shpërblimet, pagesën për copë 
dhe punën me turne, shtesat/dietat, honorarët, bakshi-
shet, komisionet dhe pagesat në natyrë. 
Pagesat direkte, shpërblimet dhe shtesat përfshijnë 
vlerat e çdo kontributi social, taksave mbi të ardhurat, etj. 
të pagueshme nga i punësuari me pagë edhe nëse ato 
faktikisht mbahen nga punëdhënësi dhe paguhen direkt 
në skemat e sigurimeve shoqërore, tatim-taksat etj. në 
emër të të punësuarit me pagë.
Pagesat për ditët kur nuk është punuar përfshijnë 
vetëm pjesën e mbuluar nga punëdhënësi.

Statistical concepts and definitions

Labour Costs refer to the total expenditure borne by em-
ployers for the purpose of employing staff. They include 
employee compensation, which is mainly comprised of 
gross wages and salaries in cash and in kind and employ-
ers’ social security contributions, vocational training costs, 
other expenditure, such as recruitment costs and spend-
ing on working clothes, and employment taxes regarded 
as labour costs minus subsidies received.
Hourly labour costs are annual labour costs divided by 
the number of hours worked during the reference year.
Monthly labour costs per employee are the annual 
labour costs divided by 12 and by the average number 
of employees during the year (converted into full-time 
equivalents).
Employees are all persons who work directly with the 
enterprise and receive remuneration from employer.
Full-time employees are those whose regular working 
hours are the same as the collectively agreed or customary 
hours worked in the enterprise or local unit (are contracted 
as full time), even if their contract is for less than one year.
Part-time employee is someone who generally works 
fewer hours than full-time employees of the same enter-
prise.
Apprentices are all employees who do not yet fully par-
ticipate in the production process and who work either 
under an apprenticeship contract or in a situation in which 
vocational training predominates over productivity.
Average number of hours per week normally worked 
are hours regularly worked or contracted hours for a 
typical employee of the following categories in a typical 
week: a full-time employee, a part-time employee and an 
apprentice.
Wage and salaries for full-time and part-time employ-
ees include bonuses, pay for piecework and shift work, 
allowances, fees, tips and gratuities, commission and 
remuneration in kind.
Direct remuneration, bonuses and allowances include 
the values of any social contributions, income taxes, etc., 
payable by the employee even if they are actually with-
held by the employer and paid directly to social-insurance 
schemes, tax authorities etc. on behalf of the employee.
Payments for days not worked (include part covered 
by employer only) refers to the remuneration paid for 
statutory, contractual or voluntarily granted leave and 
public holidays or other paid days not worked.
Wages and salaries in kind (Fringe benefits) are wages 
and salaries which are not cash transactions; they are 
goods, services, or other benefits provided free or at re-
duced prices by the employer to the employees.
Employers’ Social contributions are the social contribu-
tions incurred by employers in order to secure for their 
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employees (full-time and part-time employees) the enti-
tlement to social benefits.
Vocational training costs paid by the employer include 
the expenditures on vocational-training services and 
facilities.
Taxes (Employment Taxes, Not Income taxes) cover all 
taxes based on the wage and salary bill or on employment. 
These taxes are regarded as labour costs. Here are includ-
ed penalty taxes to be paid by employers for employing 
too few handicapped persons, and similar taxes or fees.
Subsidies received by the employer are all amounts 
received in the form of subsidies of a general nature by 
the employer intended to refund part or all of the cost of 
direct remuneration of employees, but not intended to 
cover social-security or vocational-training costs. 

Classifications

The classification of enterprises is done with the NACE Rev. 
2., EC Regulation No 1893/2006 on the establishment of a 
statistical classification of economic activities NACE Rev.2, 
“Member States shall use NACE Rev. 2 for statistics relating 
to economic activities carried out from 1 January 2008 
onwards”. Also was used the classification according to the 
size of the enterprise, classified according to the number 
of employees in the groups 10-49, 50-249, 250-499, 500-
999 and 1000+ employees.

Kompensimi paguhet për lejen e dhënë ligjore, të kontra-
ktuar ose vullnetare dhe për festat publike apo ditë të tjera 
të paguara kur nuk punohet.
Pagesa në natyrë ose Përfitimet shtesë janë pagat dhe 
rrogat të cilat nuk janë transaksione kesh, ato janë mallra, 
shërbime, apo përfitime të tjera të cilat sigurohen falas ose 
me çmime të reduktuara nga ana e punëdhënësit për të 
punësuarit me pagë. 
Kontributet e punëdhënësit për sigurimet shoqërore 
(përjashtuar praktikantët) janë kontributet shoqërore të 
dhëna nga punëdhënësit në mënyrë që të sigurojnë për 
punonjësit e tyre (me kohë të plotë dhe të pjesshme) të 
drejtën për përfitime sociale.
Kostot e trajnimit profesional të paguara nga punëd-
hënësi janë shpenzimet për shërbimet dhe lehtësirat për 
trajnimet profesionale. 
Taksat e punës (jo taksat mbi të ardhurat) përfshijnë të 
gjitha taksat në bazë të faturës së pagave dhe rrogave, ose 
në punësim. Këto taksa janë konsideruar si kosto pune. 
Gjithashtu përfshijnë taksat ndëshkimore të paguara nga 
punëdhënësi për punësimin e shumë pak personave me 
aftësi të kufizuar, si dhe taksa të tjera të ngjashme. 
Subvencionet e marra nga punëdhënësi janë të gjitha 
shumat e marra në formën e subvencioneve të një natyre 
të përgjithshme nga ana e punëdhënësit ,me qëllim që të 
kthehen një pjesë ose të gjitha si kosto e shpërblimit të 
drejtpërdrejtë të punonjësve, por nuk ka për qëllim mbuli-
min e shpenzimeve për sigurimet shoqërore ose trajnimet 
profesionale.

Klasifikimet

Klasifikimi i ndërmarrjeve është bërë sipas Nomeklaturës 
së Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev.2. sipas Rregullores 
së KE, Nr 1893/2006 për krijimin e klasifikimit statistikor 
të aktiviteteve ekonomike NACE Rev.2. Shtetet Anëtare 
duhet të përdorin NACE Rev. 2 për statistikat që kanë të 
bëjnë me aktivitetet ekonomike të kryera nga 1 janari 
2008. Gjithashtu është përdorur dhe klasifikimi sipas 
madhësisë së ndërmarrjes, të klasifikuara sipas numrit të 
të punësuarve në grupet 10-49, 50-249, 250-499, 500-999 
dhe 1000+ të punësuar me pagë.
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