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Hyrje: 
 
Qëllimi i AFP në Kosovë ishte që të mbledhë të dhëna mbi tregun e punës  dhe çështje të ngjajshme, 
si dhe të bëjë vlerësimin e indikatorëve të punësimit dhe të papunësisë. AFP 2002 në Kosovë është 
një veprim  i Entit të Statistikës së Kosovës(ESK) . 
  
Anketa në  terren është realizuar në Nëntor 2002. Mostra prej 3104 ekonomive shtëpiake që janë 
anketuar i përgjigjet  përafërsisht 1% numrit të gjithëmbarshëm të  ekonomive shtëpiake. Mostra 
përfshinë rreth 19 464 individë, ndër ta janë 10 364 persona  të moshës 15-64 vjeçare të cilët  janë 
anketuar mbi qështje të punësimit. 
 
Shkalla e atyre që nuk i janë përgjigjur anketës është shumë e ulët, veçanërisht ndaj pyetësorit 
individual të fuqisë punëtore: vetëm 1.1%  të popullsisë aktive nuk janë anketuar me pyetësorin 
individual. AFP ëshë anketë e mostruar ,-që do të thotë se ka një masë pasaktësie  në vlerësime. 
 
1. Popullsia: 
1.1.Popullsia e vlerësuar sipas moshës dhe përkatësisë kombëtare: 
 
Vlerësimi i popullsisë së gjithëmbarshme për tri grup moshat (0-14, 15-64, 65 e më tepër), sipas 
gjinisë dhe grupeve kryesore sipas përkatësisë etnike. Përqindja e pupullsisë aktive (e moshës për 
punë) është 63.5% 
 
Tabela 1.1: Popullsia  sipas moshës dhe gjinisë (%) 
 
    Meshkuj Femra Gjithsej 
0-14 vite  31.3 29.5 30.4 
15-64 vite  63.2 63.8 63.5 
65 vite e më tepër 5.5 6.7 6.1 
Gjithsej     100 100 100 
Burimi:AFP,Nëntor 2002, ESK , Kosovë 
 
Për moshën e popullsisë së Evropës, popullsia e Kosovës është një përjashtim. Popullata e Kosovës 
është shumë e re, rreth një e treta e popullsisë është nën moshën 15 vjeçare. Por, në të kundërtën 
vetëm 6.1 % të popullsisë janë 65 vjeçar e më tepër. Niveli i popullsisë “aktive” ( mes 15 dhe 64 vjet) 
është vetëm  mbi 63.5 %.  Shkalla e mvarësisë është e lartë, kryesisht  për shkak të proporcionit të 
lartë  të personave nën 15 vjet 
. 
               
        
Tabela 1.2 : Popullsia sipas grupeve etnike (%) 
                            
                            Shqiptar     Serb       Boshnjak       Turq       Rom        Te Tjerë           Gjithsej 
AFP      2002           88.1        6.9             2.5               1.1          0.6            0.8                  100 
AFP      2001           89.6        5.2             1.6               1.4          0.5            1.7                  100  
AMSJ   2000           88.1        7.0             1.9               1.0          1.7            0.3                  100      
Burimi:AFP,Nëntor 2002, ESK , Kosovë 
 
 
 
                           
Diferenca   është e vogël duke pasë parasysh krahasimin  me anketat  mëparme AFP dhe AMSJ, 
meqenëse këto anketa janë të mostruara ,që do të thotë se ka një masë pasaktësie në vlerësime. 
Duke u bazuar në këtë  disa Romë/ Ashkali/ Egjiptian /Malazez/Goran dhe disa Kroat janë klasifikuar 
si të Tjerë në AFP. 
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Tabela 1.3: Popullsia sipas moshës dhe grupeve etnike (%) 
 
 Shqiptarë Serbë Të tjerë Gjithsej 
0-14 vite 31.7  14.4  29.1 30.4 
15-64 vite 62.7 75.1 62.4 63.5 
65 vite e më shumë 5.6 10.5 8.5 6.1 
Gjithsej 100 100 100 100 
 

Burimi: AFP, Nëntor 2002, ESK, Kosovë 
 
Popullsia etnike serbe është më e moshuar se sa popullsia etnike shqiptare në Kosovë. 
 
 
 
2. Punësimi në Kosovë 
 
2.1. Indikatorët kryesor: 
 
Këtu është marrë parasysh  numri i personave të moshës15-64 vjet, sipas rregulloreve të UNMIK-ut 
mbi  fuqinë punëtore dhe pensionet në Kosovë (Seksioni i 3 REG/2001/27/UNMIK dhe Seksioni 
1,mbi “Moshën për pensionim” Moshë e caktuar 65 vjet REG /2001/35/UNMIK 
 
Konceptet themelore:  
 
1. Personat e punësuar: të gjithë personat prej moshës 15-64 vjet të cilët  gjatë javës së referuar  
kanë punuar  ndonjë punë në ndërmarrje vetanake/ veprimtari/biznes ,prej nga kanë marrë të ardhura 
në të holla të gatshme ose në natyrë. Janë përfshirë :punëtorët e rregullt/të rastit, punëdhënësit, 
 vetë- pronarët (persona të vetë- punësuar), fermerë, anëtarë të  kooperativave prodhuese, punëtorë 
familjar pa pagesë në ekonomi shtëpiake / familje që posedon ndërmarrje  ose fermë, persona në 
shërbim ushtarak / policor. Janë përfshirë gjithashtu personat  të cilët gjatë javës së referuar  kanë 
bërë ndonjë punë me apo pa pagesë së paku për një orë(përjashtim bëjnë punët e shtëpisë dhe 
prodhimtaria për konsumimin vetiak), edhe nëse ata janë student, të papunësuar, amvise ose persona 
në pension dhe kanë punuar  me  orar jo të plotë apo kohë pas kohe. Janë përfshirë gjithashtu personat 
të cilët  nuk kanë punuar gjatë javës së referuar, por e kanë punën ose veprimtarinë/ndërmarrjen në të 
cilën ata mund të kthehen. 
 
2. Persona të papunësuar janë personat  që kanë mbushur 15-64 vjet të cilët: (i) janë të papunë dhe 
dëshirojnë të punojnë, (ii) aktualisht kanë mundësi për punë dmth që ishin në gjendje dhe të gatshëm 
të fillojnë të punojnë gjatë javës referuese nëse atyre iu kishte dhënë mundësia për punë, (iii) kërkojnë 
punë ose mundohen të themelojnë ndërmarrjen vetanake/veprimtarinë dhe gjatë katër javëve të fundit 
ata  kanë ndërmarrë një apo më shumë hapa për të gjetur punë ose të themelojnë ndërmarrjen/ 
veprimtarinë e tyre. Të përfshirë janë ata të cilët,  (iv) tanimë kanë gjetur punë ose kanë rregulluar që 
ndërmarrja/veprimtaria e tyre të fillojë më vonë. 
 
3. Fuqia punëtore: është numri i personave të punësuar dhe të papunësuar. 
 
4. Personat që nuk janë në fuqi punëtore: Të gjithë personat të cilët nuk ishin as të punësuar apo të 
papunësuar gjatë javës së referuar. Këtu përfshihen grupet në vijim: (i) personat që kërkojnë punë por 
nuk kanë mundësi të punojnë, (ii) personat që kanë mundësi të punojnë por nuk kërkojnë punë,  
(iii) personat që dëshirojnë të punojnë, por as nuk kërkojnë punë dhe nuk kanë  mundësi të punojnë.  
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Grupet e popullsisë aktive (specifikat e AFP): të punësuar,  të papunësuar, fuqia punëtore dhe 
personat që nuk janë në fuqi punëtore. 
 
Tabela 2.1 : Popullsia aktive sipas statusit të punësimit dhe gjinisë (%) 
   
Statusi i Punësimit  Meshkuj Femra Gjithsej
Të punësuar 35.0 8.4 21.8
Të papunësuar 28.9 24.3 26.6
Fuqia punëtore 63.9 32.7 48.4
Joaktiv 36.1 67.3 51.6
Gjithsej  100 100 100

Burimi: AFP, Nëntor2002, ESK/ Kosovë 
 
Siç mund të shihet në tabelën më lartë, dallimet sipas gjinisë janë shumë të mëdha. 
 
 
Proporcioni dhe shkalla e punësisë dhe e  papunësisë:  
1Proporcioni i  popullsisë së punësuar: përqindja e personave të punësuar  në popullsinë aktive (15-64 
vjet); 
2. Proporcioni i popullsisë së papunesuar: përqindja e personave të papunesuar në popullsinë aktive 
(15-64 vjet); 
3. Shkalla e aktivitetit ose shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore: përqindja  e  fuqisë punëtore  në 
popullatën e moshës aktive (15-64 vjet); 
4. Shkalla e punësimit: përqindja e personave të punësuar në fuqinë punëtore; 
5. Shkalla e papunësisë: përqindja e personave të papunësuar në fuqinë punëtore 
 
Tabela 2.2 : Indikatorët kryesorë të tregut të punës sipas gjinisë (%)
 
   Meshkuj Femra Gjithsej
Të punësuar – Proporcioni i 
popullsisë 35.0 8.4 21.8

Të papunësuar – Proporcioni i  
popullsisë 28.9 24.3 26.6

Shkalla e aktivitetit 63.9 32.7 48.4
Shkalla e punësimit  54.8 25.5 45.0
Shkalla e papunësimit 45.2 74.5 55.0

Burimi:AFP,Nëntor 2002, ESK, Kosovë 
 
 
 
 
Tabela 2.3: Statusi i punësimit sipas grupeve etnike (%) 
 
  Shqiptarë Serb Të Tjerë Gjithsej 
Të punësuar 22.0 23.6 15.2 21.8 
Të papunësuar 26.5 30.8 22.7 26.6 
Fuqi punëtore 48.5 54.3 38.0 48.4 
Jo aktiv 51.5 45.7 62.0 51.6 
Gjithsej  100 100 100 100 

Burimi:AFP, Nentor 2002, ESK, Kosovë 
 
Ka disa dallime sipas përkatësive kombëtare , por ato nuk janë të mëdha. 
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Tabela 2.4 : Indikatorët kryesorë të tregut të punës sipas grupeve etnike (%) 
 

  Shqiptarë Serb Të Tjerë Gjithsej
Të punësuar – Proporcioni i popullsisë 22.0 23.6 15.2 21.8
Të papunësuar – Proporcioni i  popullsisë 26.5 30.8 22.7 26.6
Shkalla e aktivitetit 48.5 54.3 38.0 48.4
Shkalla e punësimit  45.4 43.4 40.1 45.0
Shkalla e papunësisë 54.6 56.6 59.9 55.0

Burimi:AFP,Nëntor  2002, ESK  Kosovë 
 
 
 

Tabela 2.5: Indikatorët kryesorë të tregut të punës sipas nivelit të arsimit   (%) 
 

 Më pak se fillor Fillor I mesëm I lartë Gjithsej
Përqindja e popullsisë në moshën e punësimit  12.3 42.9 38.5 6.3 100
Punësimi-Proporcioni i popullsisë 5.9 10.5 31.5 70.9 21.8
Papunësia-Proporcioni i popullsisë 14.9 24.3 35.1 13.6 26.6
Shkalla e aktivitetit 20.9 34.9 66.5 84.5 48.4
Shkalla e punësimit 28.5 30.2 47.3 83.9 45.0
Shkalla e papunësisë 71.5 69.8 52.7 16.1 55.0

Burimi:AFP, Nëntor 2002, ESK, Kosovë 
 
 
 
* Niveli i arsimit me pak se shkolla fillore perfshine: shkollën fillore te pakompletuar. 
* Niveli i arsimit fillor perfshine: shkollën fillore të kompletuar.  
* Niveli i arsmit të mesëm përfshinë: shkollën e mesme, arsimin jo-universitar/kolegjin. 
* Niveli i arsimit universitar perfshine: shkollen e larte, fakultetin etj. 
 
 
Siç është pritur eksistojnë dallime të mëdha në të gjitha  shkallët e punësimit  ndërmjet  niveleve të 
ndryshme arsimore poashtu edhe te struktura e nivelit më të ulët  arsimor, shkalla e papunësisë është 
më e dukshme. 
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2.2. Veprimtaritë kryesore ekonomike: 
 
Lloji kryesor i veprimtarive ekonomike me të cilat mirret firma, institucioni, organizata ose biznesi ku 
personi ka qenë i punësuar ose ka ushtruar biznesin e tij; klasifikimi ndërkombëtar.. 
 
 
 

Tabela 2.6: Personat e punësuar sipas veprimtarive kryesore ekonomike (Nace) dhe gjinisë (%) 
 
Veprimtaritë ekonomike Meshkuj Femra Gjithsej
Bujqësi 11.0 7.1 10.2
Peshkatari 0.0 0.0 0.0
Industritë ekstraktive 2.0 0.0 1.6
Industritë manifakturale 11.4 7.7 10.7
Prodhimi  i energjisë elektrike 5.5 2.6 4.9
Ndertimtaria 13.5 1.0 11.2
Tregtia 17.9 13.3 17.0
Hoteleria 4.0 3.3 3.9
Transporti 4.6 1.8 4.1
Financat 0.7 1.2 0.8
Sherbimet e biznesit 0.5 1.3 0.7
Administrata publike 9.1 6.8 8.7
Arsimi 9.5 18.5 11.2
Shendetësia 2.2 20.7 5.7
Sherbimet tjera 4.3 5.4 4.5
Ekonomitë shtëpiake 0.2 0.1 0.1
Organizatat nderkombëtare 3.5 9.1 4.5
Gjithsej 100 100 100

Burimi:AFP, Nëntor2002, ESK Kosovë 
 
Tri veprimtaritë kryesore ekonomike në të cilat kosovarët janë të punësuar janë 1) Tregtia me 
shumicë dhe pakicë, 2) arsimi, dhe 3) industritë manifakturale. Duhet të ceket se aktivitetet e anketës 
në terren  janë realizuar në Nëntor , dhe këtu qëndron efekti sezonal  në raportet e lartpërmendura, ku 
kanë ndikuar padyshim në verprimtaritë siç janë  bujqësia dhe ndërtimtaria. Nëse anketa do të ishte 
realizuar në ndonjë periudhë tjetër  të vitit, këto veprimtari me siguri do të ishin ndër të parat. Ky 
efekt sezonal do të mirret parasysh në zgjedhjen e periudhës kohore për anketat e ardhshme. 
 
Struktura gjinore është tradicionale për femrat që punojnë në Arsim dhe Shëndetësi dhe për meshkujt 
që punojnë në Manifakturë, Ndërtimtari dhe Tregti. 
 
 
 
 
 
Tabela  2.7 : Personat e punësuar sipas sektoreve dhe gjinisë (%) 

 
Sektori Meshkuj Femra Gjithsej
Publik 46.9 70.2 51.3
Privat 53.1 29.8 48.7
Gjithsej 100 100 100

Burimi : AFP,Nëntor  2002 ESK, Kosove 
 
Sektori publik dominon, posaqerisht te femrat. 
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Tabela 2.8: Personat e punësuar sipas statusit të punësimit dhe gjinisë (%) 

 
    Perqindja e popullsisë aktive 

 

  Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej
Pesonat që përkohësisht 
nuk janë duke punuar 0.6 1.8 0.8 0.1 0.1 0.2

Në punë 99.4 98.2 99.2 17.6 4.1 21.7
Gjithsej 100 100 100 17.7 4.2 21.9

Burimi:AFP, Nëntor 2002, ESK , Kosovë 
 
 
 
2.3. Orët e Punës: 
 
Orët e punës që i punësuari  ka punuar gjatë javës, në punët /aktivitetet  kryesore e të tjera. 
 
Tabela 2.9 : Personat e punësuar sipas Orëve aktuale të punuara dhe gjinisë (%) 
 
Orët aktuale Meshkuj Femra Gjithsej
Deri – 9 1.3 4.2 1.8
10-19 7.4 6.3 7.2
20-29 9.7 13.9 10.5
30-39 7.6 6.5 7.4
40-49 49.2 59.6 51.2
50-59 9.4 3.8 8.3
60 e më tepër 15.4 5.7 13.6
Gjithsej 100 100 100

Burimi:AFP, Nëntor 2002 ESK Kosovë 
 
 
Mesatarisht  kosovarët punojnë rreth  40.4 orë në javë, 34.31% punojnë saktësisht 40 orë në javë dhe 
38.79%  punojnë më tepër se 40 orë në javë, ku rregulloret e caktuara  rekomandojnë të mos 
tejkalohen 40 orë ( Seksioni 16 ,REG/2001/27/ UNMIK) 
 
 
Tabela 2.10: Mesatarja e Orëve aktuale sipas gjinisë  

 
 Meshkuj Femra Gjithsej
Dobët 41.3 36.8 40.4
Mesatar 40 40 40
Minimum  2 4 2
Maksimum 98 80 98

Burimi:AFP, Nëntor 2002, ESK, Kosovë 
 
 
Kosovarët konsiderojnë që orët e zakonshme të punës të jenë mes 40 dhe 41 ( 37për femra dhe 42 për 
meshkuj).Mesatarisht më shumë se 1 orë pune në javë nuk punohet dhe puna  jashtë orarit është e 
paktë.  
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Tabela 2.11: Orët e punës sipas Gjinisë (%) 
 
 Meshkuj Femra Gjithsej 

Orët e zakonshme të punuara 42.2 36.7 41.1 

Orët jo të punuara 1.4 1.0 1.3 

Puna jashtë orarit  0.3 0.2 0.3 

Orët aktuale të punuara 41.3 36.8 40.4 
Burimi:AFP,Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
 

2.4.  Të ardhurat mujore: 
 
Neto  të ardhurat mujore të fitura  janë ato të përgjigjura në Nëntor  2002 dhe janë të paraqitura në €.  
 
Tabela  2.12: Personat e punësuar sipas të ardhurave neto mujore dhe gjinisë  (%) 
 

€   Meshkuj Femra Gjithsej
1-50   4.7 5.0 4.7
51-100   8.1 8.4 8.2
101-150   18.4 27.6 20.2
151-200   13.4 7.8 12.4
201-250   6.0 3.7 5.6
251-300   7.5 2.2 6.5
301-400   3.6 5.7 4.0
401-500   2.9 2.8 2.9
501-700   2.0 1.4 1.9
701+   2.4 1.3 2.2
S’kanë të ardhura 30.9 34.1 31.3
Nuk dëshirojnë të raportojnë për të ardhurat 0.1 0.0 0.1
Gjithsej 100 100 100

Burimi:AFP,Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
 
 
 
Mesatarisht kosovarët fitojnë rreth 150 € neto në muaj, me një dallim të vogël prej 10 € mes femrave 
dhe meshkujve. Diku 13 % kanë të ardhurat neto mujore nën 100 €, dhe  4,1 % fitojnë më tepër se 
500 €. 
 
 
 
Tabela 2.13: Mesatarja e të ardhurave neto mujore sipas gjinisë 
 
€ Meshkuj Femra Gjithsej
Dobët 202.9 180.2 198.7
Mesatarja 160 140 150
Minimum 20 25 20
Maksimum 1500 700 1500

Burimi:AFP, Nentor 2002, Kosovë 
 
Sa i përket grupeve etnike nuk kemi dallime të mëdha në të ardhurat mujore: Shqiptarët kane 
të ardhura mujore 201 €, Serbet rreth 184 € si dhe Të Tjerët 202 €. 
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Tabela 2.14 Mesatarja e të ardhurave personale sipas  grupeve etnike 
 
€ Shqiptar Serb Të Tjerë Gjithsej
Dobët 201.0 183.5 202.4 198.7
Mesatarja 150 150 200 150
Minimum  30 20 30 20
Maksimum 1500 600 800 1500

Burimi:AFP, Nentor 2002, Kosovë 
 
 
 
2.5. Punësimi i pjesërishëm dhe punësimi në sektorin joformal: 
 
Numri i referuar i orëve të punës të paraqitura në tabelën më poshtë është 40 orë në javë, ku 
konsiderohen si orë të zakonshme pune (Seksioni 16, REG/2001/27 /UNMIK) 
 
Personat në marrëdhënie pune me orar të pjesërishëm janë të perfshirë si:  
(1) të cilët aktualisht punojnë  më pak se 40 orë në javë,  dhe 
(2)të cilët kanë dëshirë dhe mundësi të punojnë më tepër se sa orët e punuara, ata mund të jenë të       
klasifikuar si: me orar  të pjesërishëm, orar të shkurtë, etj. 
 
Punëtorët me orar të pjesërishëm janë ata të cilët orët e tyre të përditshme të punës janë më pakë se 40 
orë  
Punëtorët me orar të shkurtër janë ata të cilët punojnë më pak se orët e zakonshme të punës. 
 
Personat në situata joadekuate të punësimit janë ata të cilët kanë dëshirë të ndërrojnë vendin aktual të 
punës(dëshirojnë të ndërrojnë punën/veprimtarinë); zakonisht përfshihen (por nuk është e kufizuar) 
ata me orar të shkurtër në mardhënje pune. 
 
Vepruesit në sektorin joformal (dhe gjithsej numri i të punësuarve në sektorin joformal) ishin marrur 
nga personat: 
(i) të cilët punojnë në firma, institucione, organizata, ose biznese ku kanë të  punësuar më pak 

se 10 persona; 
(ii)  janë punëdhënës ose  të vetë punësuar ( të vetë punësuarit përfshijnë persona të pavarur);  
(iii)  është pronar i vetëm (një pronar) ose partneritet të rëndomtë (dy ose më shumë pronarë) të 

biznesit/veprimtarisë; dhe së fundi  
(iv)  ende nuk kanë regjistruar biznesin/veprimtarinë e tyre. 

 
 
 
Tabela 2.15: Personat me punësim të pjesërishëm në sektorin joformal sipas gjinisë  (%) 
 

  Meshkuj Femra Gjithsej 

Përqindja e 
të 

punësuarve
Personat në marrëdhënie të punesimit të pjesërishëm 82.6 17.4 100 18.4
Punëtoret me orar të pjesërishëm 78.4 21.6 100 26.7
Punëtorët me orar të shkurtër 90.9 9.1 100 5.5
Punëtoret në vende joadekuate 84.3 15.7 100 52.0
Vepruesit në ndermarrjet e sektorit joformal 90.4 9.6 100 11.8

Burimi:AFP, Nentor 2002, Kosovë 
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3. Papunësimi 
 
3.1. Kohëzgjatja e papunësisë: 
 
Kohëzgjatja e papunësisë është definuar si periudhë e shkurtër mes kohëzgjatjes së kërkimit për 
punë, dhe koha prej punësimit të fundit (kur personi i papunësuar ka pushuar së punuari në punën 
/veprimtarinë e fundit).  
 
Vërejtje: 
 
 Kjo kohëzgjatje e papunësisë, e llogaritur më lartë ka parasysh vetëm personat të cilët kanë punuar 
disa punë/të punësuar gjatë 3 viteve të fundit (koha që nga punësimi i fundit nuk ju është parashtruar 
personave të cilët kurrë nuk kanë punuar gjatë asaj periudhe), dhe paraqesin faktikisht vetëm 11.5% të 
personave të papunësuar, siç është cekur në Tabelën 3.2 më poshtë. 
 
 
Tabela 3.1: Personat e papunësuar sipas kohëzgjatjeve në papunësi dhe gjinisë (%) 
 
 Muaji Meshkuj Femra  Gjithsej
0 2.5 0.1 1.4
1-12 21.0 17.3 19.3
13-24 12.6 19.0 15.5
25-36 24.3 25.1 24.7
37-48 16.5 15.3 16.0
49-60 5.0 6.3 5.6
61-120 11.8 11.1 11.5
121-180 4.7 3.8 4.2
181 e më shumë 1.1 1.3 1.2
 Pa pergjigje 0.5 0.7 0.6
Gjithsej 100 100 100

Burimi:AFP, Nëntor   2002 , ESK, Kosovë 
 
 
Tabela 3.2: Personat e papunësuar të cilët kanë punuar ndonjëherë gjatë 3 viteve të fundit 
 
  Meshkuj Femra Gjithsej
Po 19.1 2.2 11.5
Jo 80.9 97.8 88.5
Gjithsej 100 100 100

Burimi:AFP, Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
 
 
 
Nga tabelat më poshtë shihet  se kosovarët e papunësuar të cilët kanë bërë ca punë gjatë 3 viteve të 
fundit kanë qëndruar të papunë mesatarisht për 36 muaj. Megjithatë duhet  mbajtur në mend siç është 
cekur më lartë, 88.5 % të personave të papunësuar kurrë nuk kanë punuar gjatë  3  viteve të fundit 
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Tabela 3.3: Kohëzgjatja  mesatare e papunësisë sipas gjinisë      
 
Muajtë Meshkuj  Femra Gjithsej
Dobët 44.1 44.2 44.1
Mesatare 36 36 36
Minimum  0 0 0
Maksimum 300 720 720

Burimi:AFP, Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
 
 
 
Tabela 3.4: Kohëzgjatja mesatare e papunësisë sipas përkatësive kombëtare 
 
Muajtë Shqiptar Serb Të tjerë Gjithsej
Dobët 43.2 56.1 36.2 44.1
Mesatare 36 40 30 36
Minimum  0 0 0 0
Maksimum 720 300 216 720

Burimi:AFP, Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
 
 
 
Tabela 3.5: Pse personat e papunësuar kanë pushuar së punuari (%) 
 

    Meshkuj Femra Gjithsej
1. Dalja e rregullt ne pension   0.9 0.0 0.8
2. Pensionim i hershem  0.0 0.0 0.0
3. Arsyet shendetësore, paaftësi 0.3 2.5 0.5
4. Përgjegjesi familjare/ekonomisë shtëpiake 0.5 0.0 0.5
5. Arsimim i mëtutjeshëm 0.1 1.7 0.3
6. Dorëheqje me vetëdëshirë ose për ndonjë arsye tjetër 1.1 11.6 2.0
7. Perfundim i sherbimit  ushtarak/mobilizim 0.2 0.0 0.1
8. Kthehet në Kosovë  6.0 3.5 5.8
9. Fund i punes së perkohëshme ose punësimit sezonal  63.9 3.0 58.5
10. I shkarkuar ose i shperngulur per arsye ekonomike  13.1 65.9 17.7
11.I shkarkuar per arsye të luftës 1.6 0.3 1.5
12. I shkarkuar per arsye te tjera 9.8 9.7 9.8
13. Biznesi vetanak ose familjarë nuk ishte i suksesshëm. 2.5 1.8 2.5
Gjithsej    100.0 100.0 100.0

Burimi:AFP, Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
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4. Personat që nuk janë fuqi punëtore 
 
 
Grupe personash që nuk janë fuqi punëtore, sipas gjinisë dhe të përkatësive kombëtare,  të popullsisë 
së gjithëmbarshme të cilët kanë moshën  për punësim. 
 
 
Tabela 4.1: Personat joaktiv sipas gjinisë, punëkërkimit dhe mundësisë për punë (%) 
 

Perqindja e popullsisë aktive 
  Meshkuj Femra Gjithsej Male Female Total
Personat që kërkojnë punë por 
nuk kanë mundësi të punojnë  0.9 1.8 1.4 0.2 0.6 0.7
Personat që nuk kërkojnë punë  99.1 98.2 98.6 18.1 32.7 50.8
Gjithsej  100 100 100 18.2 33.3 51.6

Burimi:AFP, Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
                                             
 
 
Tabela 4.2: Personat joaktiv sipas grupeve etnike, punëkërkimit dhe mundësisë për punë (%) 
 

     Shqiptar Serb Të tjerë Gjithsej 
Personat që kërkojnë punë por nuk      
kanë mundësi  të punojnë  1.2 5.7 0.0 1.4 
Personat që nuk kërkojnë punë 98.8 94.3 100.0 98.6 
Gjithsej    100 100 100 100 

Burimi:AFP, Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Personat që nuk kërkojnë punë sipas gjinisë, grupeve etnike dhe arsyes 
 
 Nga tabelat  4.1 dhe 4.2 ne gjithashtu mund të shohim një numër të konsiderueshëm të personave të 
cilët kërkojnë punë ose dëshirojnë të punojnë por nuk kanë mundësi të punojnë , rreth 29% të 
personave që nuk janë  fuqi punëtore ( më tepër se 15%  të popullsisë aktive). 
 
Më poshtë ne kemi paraqitur arsyet pse ata persona nuk kërkojnë punë, sipas gjinisë dhe sipas 
përkatësive kombëtare. Arsyet kryesore janë përgjegjësitë ndaj ekonomive shtëpiake /familjare. 
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Tabela 4.3: Personat që nuk kërkojnë punë sipas gjinisë dhe arsyes (%) 
 
  Meshkuj Femra Gjithsej 
1. Përgjegjësitë ndaj ek. shtëpiake/familjare 6.9 65.0 50.2 
2. Vijon shkollimin/trajnimin 46.1 13.5 22.1 
3. Arsyet që kanë të bëjnë me shëndetësi,paaftësi 1.6 0.1 0.5 
4. Duke pritur pensionin 0.5 0.1 0.2 
5. Tanimë kanë gjetur punë / kanë rregulluar të fillojnë biznesin e tyre 0.0 0.1 0.0 
6. Presin të kthehen në vendet e tyre të mëparshme të punës  16.4 2.2 5.8 
7. Presin sezonën për punë 4.5 0.5 1.5 
8. Kanë aplikuar për punë dhe presin përgjigje nga punëdhënësit ose zyrat e punësimit 6.8 1.1 2.5 
9. Kanë kërkuar punë më herët dhe janë lodhur së kërkuari 4.8 3.0 3.4 
10. Nuk kanë kërkuar punë, ai /ajo besojnë se janë të papunësueshëm ose mungesë të mjeteve për të filluar biznesin personal  1.6 1.8 1.7 
11. Nuk kanë  kërkuar punë, ai/ajo besojnë se nuk ka punë të mundshme për të 4.1 4.7 4.5 
12. Nuk din si dhe ku të kërkojë  punë ose si të e filloj  biznesin personal 6.7 7.9 7.6 
Gjithsej  100 100 100 

Burimi:AFP, Nëntor  2002, ESK , Kosovë 
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Tabela 4.4: Personat që nuk kërkojnë punë sipas grupeve etnike dhe arsyes (%) 
 
  Shqiptar Serb Të tjerë Gjithsej 
1. Përgjegjësitë ndaj ek. shtëpiake/familjare 52.2 34.4 44.1 50.2 
2. Vijon shkollimin/trajnimin 23.3 12.6 5.7 21.8 
3. Arsyet që kanë të bëjnë me shëndetësi,paaftësi 0.1 3.3 2.5 0.5 
4. Duke pritur pensionin 0.2 0.2 0.0 0.2 
5. Tanimë kanë gjetur punë / kanë rregulluar të fillojnë biznesin e tyre 0.1 0.0 0.0 0.0 
6. Presin të kthehen në vendet e tyre të mëparshme të punës  2.2 39.4 4.5 5.8 
7. Presin sezonën për punë 1.6 1.3 0.0 1.5 
8. Kanë aplikuar për punë dhe presin përgjigje nga punëdhënësit ose zyrat e punësimit 2.8 0.1 2.1 2.5 
9. Kanë kërkuar punë më herët dhe janë lodhur së kërkuari 3.7 1.7 1.5 3.4 
10. Nuk kanë kërkuar punë, ai /ajo besojnë se janë të papunësueshëm ose mungesë të mjeteve për të filluar biznesin 
personal  1.7 1.9 2.7 1.7 
11. Nuk kanë  kërkuar punë, ai/ajo besojnë se nuk ka punë të mundshme për të 4.3 4.7 11.6 4.5 
12. Nuk din si dhe ku të kërkojë  punë ose si të e filloj  biznesin personal 7.8 0.4 25.3 7.9 
Gjithsej 100 100 100 100 
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