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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME TË
TREGUT TË PUNËS NË SHQIPËRI, 2011-12

Anketa e Forcave të Punës (AFP) është një anketë
që kryhet pranë familjeve me qëllim mbledhjen e
informacionit mbi situatën e tregut të punës lidhur
me punësimin dhe papunësinë.

Gjatë vitit 2012 në Shqipëri 65.5 përqind e popull-
sisë në moshë pune ishte aktive në tregun e punës.
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për femrat
ishte 56.7 përqind ndërsa për meshkujt 74.4përq-
ind. Krahasur me vitin 2011, pjesëmarrja e fem-
rave në tregun e punës është ulur me 3.6 përqind
ndërsa pjesëmarrja e meshkujve është ulur me 1.7
përqind

Shkalla e pjesëmarrjes së të rinjve 15-24 vjeç në
tregune e punës në vitin 2011 ishte 44.8 përqind.
Në vitin 2012 shkalla e pjesëmarrjes së të rinjve
në tregun e punës u ul me 7.4 përqind. rreth 65.5
përqind e të rinjve të moshës 15-24 vjeç nuk ishin
pjesëmarrës aktivë në tregun e punës për arsye
se ata ishin duke ndjekur shkollën. Grupmosha 25-
54 vjeç për të dy gjinitë, ka shkallën më të lartë të
pjesëmarrjes në tregun e punës (81.7 përqind në
vitin 2011 dhe 79.6 përqind në vitin 2012.

Shkalla e punësimit për popullsinë e moshës 15-64
vjeç në vitin 2012 ishte 56.4 përqind. për meshkujt
e kësaj grupmoshe shkalla e punësimit është më e
lartë sesa për femrat.

Sipas vlerësimet të marra nga anketa e forcave
të punës, në vitin 2011 në Shqipëri 45.4 përqind
e të punësuarve ishin të angazhuar në aktivitete
të bujqësisë, ndërsa në vitin 2012 ka një rritje të
punësimit në këtë sektor prej 2 përqind.
Krahasuar me vitin 2011, numri i të punësuarve në
sektorin e ndërtimit gjatë vitit 2012 është ulur me
3 përqind.

Në vitin 2012, 50.8 përqind e femrave të punësuara
ishin punëtore pa pagesë të familjes, 31.3 përqind
të punësuara kundrejt një page, dhe rreth 17 përq-
ind të vetë-punësuara pa të punësuar kundrejt një
page. Ndërsa një në katër meshkuj të punësuar
ishin punëtorë pa pagesë në biznesin e familjes
dhe 41.6 përqind ishin të punësuar me pagë.

Shkalla e papunësisë për popullsinë 15-64 vjeç në
Shqipëri për vitin 2012 ishte 13.9 përqind. Shkalla
e papunësisë afatgjatë e cila statistikisht përcakto-
het nga një kohëzgjatje papunësie prej 12 muajsh e
më shumë, në vitin 2012 ishte 10.8 përqind.

GENERAL CHARACTERISTICS OF LABOR
MARKET IN ALBANIA, 2011-12

The Labour Force Survey (LFS) is a household
based survey aimed to collect information on the la-
bour market situation related to employment and un-
employment.

During 2012, 65.5 percent of the working age popula-
tion in Albania was active in the labour market.
The labour force participation rate of women was
56.7 percent whereas for males 74.4 percent. Com-
pared to the year 2011, the female participation in the
labour market has decreased with 3.6 percent while
the participation of males has decreased with 1.7 per-
cent

The youth (15-24) labour force participation rate in
2011 was 44.8 percent. In 2012 the youth labour
force participation rate has decreased by 7.4 percent.
About 65.5 percent of the youth 15-24 years were not
participants in the labour market because they were
attending school. The age-group 25-54 years had the
highest level of participation (81.7 percent in 2011
and 79.6 percent in 2012) for both sexes.

The employment rate for the population in the age
group 15-64 years in 2012 was 56.4 percent.
For males of this age-group the employment rate was
higher than that of females.

According to the estimates provided by the labour
force survey, in 2011 in Albania 45.4 percent of em-
ployed persons were engaged in agricultural activi-
ties, while in 2012 in this sector there was an increase
of 2 percentage point.
Compared to the 2011, the number of employed in
the construction sector during the year 2012 has de-
cresed by 3 percent.

In 2012, 50.8 percent of employed females were un-
paid family workers, 31.3 percent were employees,
and about 17 percent were self-employed without
employees. For the employed males, one out of four
of them were unpaid family workers and 41.6 percent
were employees.

The unemployment rate for the population 15-64
years in Albania in 2012 was 13.9 percent.
Long-term unemployment rate which is statistically
determined by the unemployment duration of 12
months or more, in the year 2012 was 10.8 percent.
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Krahasur me vitin 2011, duket sikur shkalla e papu-
nësisë ka mbetur në të njëjtat nivele. Vihet re një
rritje e shkallës së papunësisë së meshkujve me 1.2
përqind nga viti 2011 në 2012, ndërsa për femrat ky
tregues është ulur me 1.6 përqind.

Raporti i të rinjve 15-24 vjeç të papunë ndaj popull-
sisë së të njëjtës grupmoshë në vitin 2012, përbënte
mesatarisht 10.4 përqind.

Pagat
Gjatë vitit 2012 paga mesatare bruto për një të pu-
nësuar në sektorin shtetëror ishte 50,092 lekë. Kra-
hasur me vitin 2011 në terma nominalë ka një rritje
të pagës mesatare mujore prej 7.3 përqind.
Rritja reale e pagës mesatare mujore për një të pu-
nësuar në sektorin shtetëror nga viti 2011 në vitin
2012 ishte 5.2 përqind.

Compared to 2011, it seems as if the unemployment
rate has remained at the same levels. An increase by
1.2 percent in the male unemployment rate is noted
from 2011 to 2012, whereas for females this indicator
has decreased by 1.6 percent.

The ratio of youth 15-24 years old classifi ed as un-
employed to the population of the same age group
was 10.4 percent in 2012.

Wages
In 2012, the average gross monthly wage for an em-
ployee in the public sector was 50,092 leks. Com-
pared to the 2011 in nominal terms there is an in-
crease of the average monthly wage by 7.3 përcent.
The real growth of the average montly wage of an
public sector employee was 5.2 percent.
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Tab. 1.1
Popullsia në moshë pune sipas gjinisë dhe moshës

Working age population by sex and age

Tab. 1.2
Popullsia në moshë pune sipas gjinisë, moshës dhe nivelit arsimor, 2011
Working-age population by sex, age and education, 2011

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011
Source of information: Labor Force Survey 2011
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Tab. 1.3
Popullsia në moshë pune sipas gjinisë, moshës dhe nivelit arsimor, 2012
Working-age population by sex, age and education, 2012

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2012
Source of information: Labor Force Survey 2012

Tab. 1.4
Forca e punës sipas gjinisë dhe moshës
Labour force by sex and age

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012
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Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011
Source of information: Labor Force Survey 2011

Tab. 1.5
Forca e punës sipas gjinisë, moshës dhe nivelit arsimor, 2011
Labour force by sex, age and education, 2011

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2012
Source of information: Labor Force Survey 2012

Tab. 1.6
Forca e punës sipas gjinisë, moshës dhe nivelit arsimor, 2012
Labour force by sex, age and education, 2012
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Tab. 1.7
Punësimi sipas gjinisë dhe moshës
Employment by sex and age

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011
Source of information: Labor Force Survey 2011

Tab. 1.8
Punësimi sipas gjinisë, moshës dhe nivelit arsimor, 2011
Employment by sex, age and education 2011
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Tab. 1.9
Punësimi sipas gjinisë, moshës dhe nivelit arsimor, 2012
Employment by sex, age and education, 2012

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2012
Source of information: Labor Force Survey 2012

Tab. 1.10
Punësimi sipas gjinisë dhe statusit në punësim
Employment by sex and status in employment

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012
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Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Tab. 1.11
Punësimi sipas gjinisë dhe aktivitetit ekonomik
Employment by sex and economic activity
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Tab. 1.12
Punësimi sipas gjinisë dhe grup-profesioneve
Employment by sex and occupation-groups

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012
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Tab. 1.13
Punësimi sipas gjinisë dhe orëve aktuale të punës në javë
Employment by sex and weekly hours actually worked

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012
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Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Tab. 1.14
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës sipas gjinisë dhe moshës
Labour force participation rate by sex and age

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Tab. 1.15
Shkalla e punësimit sipas gjinisë dhe moshës
Employment rate by sex and age
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Tab. 1.16
Orët mesatare të punës në javën e referencës për të punësuarit sipas gjinisë
dhe aktivitetit ekonomik
Mean weekly hours actually worked per employed person by sex and
economic activity

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012
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Tab. 1.17
Orët mesatare të punës në javën e referencës për të punësuarit me pagë
sipas gjinisë dhe aktivitetit ekonomik
Mean weekly hours actually worked per employees by sex and
economic activity

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012
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Tab. 2.1
Papunësia sipas gjinisë dhe moshës
Unemployment by sex and age

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Tab. 2.2
Papunësia sipas gjinisë dhe kohëzgjatjes
Unemployment by sex and duration
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Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Tab. 2.3
Papunësia sipas gjinisë dhe kategorive të të papunëve
Unemployment by sex and categories of unemployed persons

Tab. 2.4
Shkalla papunësisë sipas gjinisë dhe moshës
Unemployment rate by sex and age

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012
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Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Tab. 2.5
Papunësia sipas gjinisë dhe nivelit arsimor
Unemployment by sex and education

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2011, 2012
Source of information: Labor Force Survey 2011, 2012

Tab. 2.6
Punëkërkues të dekurajuar sipas gjinisë dhe moshës
Discouraged job-seekers by sex and age
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Tab. 3.1
Paga mesatare mujore në sektorin shtetëror sipas grup-profesioneve
Average monthly wage in public sector by occupation-groups

Burimi i informacionit: Të dhëna administrative
Source of information: Administrative data

Tab. 3.2
Paga mesatare mujore për një të punësuar të administratës qëndrore dhe vendore
Average monthly wage for an employee in central and local administration

Burimi i informacionit: Të dhëna administrative
Source of information: Administrative data

Burimi i informacionit: Të dhëna administrative
Source of information: Administrative data

Tab. 3.3
Paga mesatare mujore për institucionet buxhetore dhe jobuxhetore
Average monthly wage for budgetory and non budgetory institutions
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Tab. 3.4
Ndryshimi i pagës reale në sektorin shtetëror
Change of real wage in public sector

Burimi i informacionit: Të dhëna administrative
Source of information: Administrative data

Burimi i informacionit: Të dhëna administrative
Source of information: Administrative data

Tab. 3.5
Të punësuar në sektorin shtetëror grupuar sipas pagës mesatare mujore
Employed in public grouped by monthly average wage

Burimi i informacionit: Të dhëna administrative
Source of information: Administrative data

Tab. 3.6
Të punësuar në sektorin shtetëror grupuar sipas pagës mesatare mujore
Employed in public grouped by monthly average wage
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SHËNIME METODOLOGJIKE

Anketa e Forcave të Punës është anketë që kry-
het pranë familjeve. Masa e kampionit të zgjedhur
për anketim për vitin 2011 ishte 7,300 familje në të
gjithë vendin. Zgjedhja ishte dy-hapëshe; në hapin
e parë u zgjodhën zonat gjeografi ke (PSU) dhe në 
të dytin familjet brenda këtyre zonave të zgjedhura
me short. Ndërsa në vitin 2012 madhësia e zgjed-
hjes ishte 5,040 familje.

Në familjet e zgjedhura u anketuan nëpërmjet in-
tervistës së drejtpërdrejtë të gjithë pjesëtarët në
moshë 15 vjeç e lart. Peshimi i të dhënave të AFP
2011 dhe 2012 u bazua përkatësisht në popullsinë
mesatare vjetore 2011 dhe 2012. Për vlerësimin e
popullsisë mesatare vjetore u përdorën të dhënat
e Census 2011.

Nga ana metodologjike anketa plotëson kërkesat
e EUROSTAT-it si ato që lidhen me përfaqësimin
e kampionit, koefi çientët e variacionit të treguesve 
kryesorë, hartimin e pyetësorit, si dhe me proçe-
durat e peshimit të të dhënave.

Pyetësori i anketës të frcave të punës u hartua
me asistencën teknike të EUROSTAT-it dhe ai
është në përputhje të plotë me rekomandimet e
tij. Për klasifi kimin e personave 15 vjeç e lart në 
kategoritë përkatëse në lidhje me pjesëmarrjen në
tregun e punës u zbatuan defi nicionet e ILO dhe 
EUROSTAT.

Të punësuar janë konsideruar personat që kanë
kryer një punë qoftë dhe një orë kundrejt një page
ose përfi timi gjatë javës së referencës. Janë kon-
sideruar si të punësuar edhe personat që marrin
pagë për trajnimin gjatë punës.

Të punësuar janë konsideruar edhe personat që
kanë munguar përkohësisht në punën e tyre gjatë
javës së referencës për arësye: (1) leje lindje,
sëmundje lëndim apo paaftësi e përkoshme dhe
presin të kthehen në punë, në shkollim/trainim të
lidhur direkt me punën aktuale; (2) të punësuarit
me pagë që kanë munguar në punë për arësye
të tjera nga të mësipërmet që (a) kohëzgjatja e
mungesës është tre muaj ose më pak dhe personi
nuk është punëtor sezonal ose (b) personi merr 50
përqind ose më shumë të pagës; (3) të vetëpunë-
suarit që kanë ndërmend të rikthehen në biznesin/
fermën/praktikën profesionale; (4) punëtoret pa
pagesë që presin të kthehen në punë në tre muaj
ose më pak.

METHODOLOGICAL NOTE

Labour Force Survey is a household based survey.
The sample size for LFS 2011 was 7,300 households
in the whole territory. The sample selection was
made in two stages; in the fi rst step were selected 
the geographical areas and in the second stage were
randomly selected the households inside these ar-
eas. The sample size for the year 2012 was 5,040
households.

In the selected households were surveyed by face to
face interview all household members aged 15 years
and above. The estimation procedure for the 2011
and 2012 LFS data is based in the annual average
population of respectively 2011 and 2012. For the an-
nual average population estimates is used the 2011
census data.

The methodological part fulfi ls all the EUROSTAT 
standards linked with the representation of the sam-
ple, coeffi cient of the variation of the main indicators, 
the questionnaire design, and data weighting proce-
dures.

The labour force survey questionnaire was drafted
with the technical assistance from EUROSTAT and in
complete compliance with its recommendations. For
the classifi cation of persons 15 years and older in 
relevant categories related to participation in the la-
bour market were implemented ILO and EUROSTAT
defi nitions.

Employed are considered all the persons who have
worked even for one hour with a respective salary
or profi t during the reference week. As employed are 
considered also all persons who were receiving a sal-
ary or wage while they were in training during their
work.

Employed are also considered all persons temporar-
ily not at work during the reference week for some
reasons: (1) maternity leave, illness, injury or tempo-
rary disability and expect to return to work, education
/ training directly related to the actual work; (2) sala-
ried employees absent from work for some reasons
other than the above that (a) lack of the duration is
three months or less,
and the person is not a seasonal worker or (b) the
person takes 50% or more salary; (3) the self-em-
ployed who intend to return to the business / farm / or
professional practice; (4) workers not being paid who
expect to return to work in three months or less.
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Personat të cilët punojnë në fermën e tyre të vogël,
të cilët nuk shesin produktet e tyre, por prodhojnë
vetëm për vetëkonsum, janë konsideruar të punë-
suar.

Të papunë konsiderohen personat që gjatë javës së
referencës ishin:
(a) pa punë gjatë javës së referencës (as nuk
kishin një punë dhe as kryen ndonjë punë (për një
orë ose më shumë) kundrejt një page ose përfi timi.
(b) aktualisht të disponueshëm për të punuar
(brenda dy javëve që pasojnë javën e referencës).
(c) duke kërkuar punë në mënyrë aktive (gjatë
periudhës katër javore që përfundon me javën e
referencës kishin ndërmarrë hapa specifi ke për të 
kërkuar punë me pagë ose për të ngritur një biznes
të tyrin) ose kishin gjetur një punë që do ta fi llonin 
së shpejti (brenda një periudhe prej të shumtën tre
muaj).

Si hapa specifi kë për të kërkuar punë konsiderohen: 
- kontakt me një zyrë publike punësimi për të
gjetur punë
- kontakt me një agjensi private punësimi për
të gjetur punë
- aplikim direkt pranë ndonjë punëdhënësi
- kërkuar miqve/shokëve, të afërmve, sindi-
katave etj.
- vendosur ose përgjigjur lajmërimeve në
gazeta
- studiuar lajmërimet në gazeta
- marrë pjesë në një test apo intervistë
- kërkuar për tokë, godinë ose pajisje
- aplikuar për leje, liçenca ose burime
 fi nanciare

Popullsia në moshë pune është popullsia 15-64
vjeç.

Forca e Punës përfshin personat e punësuar dhe
të papunë.

Popullsia jo-ekonomikisht aktive përfshin të gjithë
personat të cilët nuk janë klasifi kuar si të punësu-
ar ose të papunë (nxënës/studentë, shtepiakë, në
shërbim të detyrueshëm ushtarak, në pension, të
paaftë, të papunë të dekurajuar).

Niveli i punësimit është raporti i të punësuarve 15-
64 vjeç kundrejt popullsisë në moshë pune.

Shkalla e papunësisë është raporti i të papunëve
kundrejt forcës së punës.

Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës është
raporti i forcës së punës kundrejt popullsisë në
moshë pune.

People who work on their small farm, who do not
sell their products, but produce only for self-con-
sumption, are considered as employed.

Unemployed comprise persons who during the ref-
erence week were:
(a) Without work, i.e. neither had a job nor were
at work (for one hour or more) in paid employment
or self-employment;
(b) Currently available for work, (were avail-
able before the end of the two weeks following the
reference week;
(c) Actively seeking work, (had taken specifi c 
steps in the four week period ending with the ref-
erence week to seek paid employment or self-em-
ployment) or who found a job to start later, (within a
period of at most three months).

The following are considered as specifi c steps:
- Having been in contact with a public em-
ployment offi ce to fi nd work.
- Having been in contact with a private em-
ployment agency to fi nd work,
- Applying to employers directly,
- Asking friends, relatives, unions, etc., to
fi nd work,
- Placing or answering job advertisements,
- Studying job advertisements,
- Taking a recruitment test or examination or
being interviewed,
- Looking for land, premises or equipment,
- Applying for permits, licences or fi nancial 
resources.

Working age population is the population between
15-64 years old.

Labour Force includes employed and unemployed
persons.

Non-economically active population comprises
all persons who are not classifi ed as employed or 
unemployed (pupils/students, housekeepers, in a
compulsory military service, retired, disabled, dis-
couraged unemployed).

The employment rate is the proportion of em-
ployed 15-64 years compared to the working age
population.

The unemployment rate is the ratio of the unem-
ployed to the labour force.

Labour force participation rate is the proportion
of the labour force compared to the working age
population.
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