
ANALIZË E POLITIKAVE
Papunësia në Kosovë:
3 masa për mbi 20,000 vende pune

Hyrje Papunësia në Kosovë paraqet një prej sfidave permanente me të cilat ballafaqohen 
qytetarët dhe politik bërësit në vend. Statistikat mbi nivelin e papunësisë janë të ndrys-

hme, mirëpo sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, raportohet që niveli i papunësisë në vend 
për vitin 2014 shënon 35.1%. Ajo çka është edhe më alarmante në këtë mes është fakti që niveli i 
papunësisë ndër të rinj të grupmoshës deri 25 vjeç është i lartë dhe arrin deri në 55.3%. Thënë ndry-
she, kjo i bie që më shumë se gjysma e të rinjve të cilët janë aktiv dhe të gatshëm të punojnë, nuk 
kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë. Pavarësisht nëse këto statistika janë plotësisht të sakta, duke 
marrë parasysh që insitucione të ndryshme raportojnë numra të ndryshëm, shifrat mbeten në nivele 
të larta dhe papunësia vazhdon të jetë një prej faktorëve më destruktiv në zhvillimin e sipërm të 
vendit. Andaj, Instituti për Politika Zhvillimore - INDEP, si përgjigje ndaj një ngecje të tillë në zhvilli-
min e vendit, liston një sërë masash që do duhej të fuqizoheshin nga qeveria për të mundësuar 
punësim për një pjesë të mirëfilltë të atyre që për momentin janë të papunë. Masat e paraqitura më 
poshtë janë në pajtim me zhvillimet e brendshme dhe janë të përpiluara kryesisht duke u bazuar në 
praktikat më të mira të implementuara në vendet e rajonit apo më gjërë.

Popullsia e përgjithshme e vlerësuar
Korrik 2014 , 1,811,372

(Meshkuj: 910,524 / Femra: 900,848)
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Popullsia në moshë pune:
1,191,630

(Meshkuj: 593,111 / Femra: 598,519)

Të moshuar (mosha 65+): 141,085
(Meshkuj: 66,878 / Femra: 74,207)

Fëmijë (0-14 vjeç): 478,657
(Meshkuj: 250,535 / Femra: 228,122)

Fuqia punëtore (persona aktiv)
 (15-64 vjeç): 483,193

(Meshkuj: 357,186 / Femra: 126,007)

Të punësuar (15-64 vjeç)
338,364

(Meshkuj: 261,244 / Femra: 77,120)

Fuqia punëtore tek të rinjtë (15-24 vjeç)
80,398

(Meshkuj: 55,850 / Femra: 24,548)

Personat jo-aktiv  (15-64 vjeç):
708,436

(Meshkuj: 235,925 / Femra: 472,511)

Të papunë (15-64 vjeç):
144,829

(Meshkuj: 95,942 / Femra: 48,887)

Të rinj të punësuar
 (15-24 vjeç): 35,476

(Meshkuj: 27,713 
/ Femra: 7,763)

Të rinj të papunë 
(15-24 vjeç):44,922
(Meshkuj: 28,137 
/ Femra: 16,785)

Figura 1: Klasifikimi i Tregut të Punës për Popullsinë e Kosovës, Anketa e Fuqisë Punëtore 2013
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INDEP vlerëson që qeveria e Kosovës ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim dhe masat e prezan-
tuara më poshtë paraqesin skenare reale dhe me efekt të menjëhershëm që pritet të sjellin rezultate 
pozitive. Andaj, qeveria e Kosovës duhet të përkushtohet që:

Kosova identifikohet si vendi me popullatën më të re në Evropë apo siç e quajnë ndryshe ‘Vendi i 
Evropianëve të rinj.’ Një epitet i tillë aq sa e paraqet vendin nën një konotacion pozitiv, ai bart në vete 
dhe një barrë shtesë duke qenë se kjo grupmoshë sot është masovikisht e papunë. Në bazë të stati-
stikave, rreth 49% e popullsisë së Kosovës janë nën moshën 25 vjeçare e që e vë Kosovën në 
vendin e parë në rankun e vendeve evropiane me moshën mesatare më të ulët. Normalisht një 
pasuri e tillë do të identifikohej si një faktor i mirëfilltë për konsolidim të zhvillimit ekonomik në 
vend, duke qenë se rinia paraqet një potencial në vete me benefite të larta ekonomike dhe njëherit i 
jep Kosovës një përparësi krahasuese përballë vendeve të rajonit dhe më gjërë. Mirëpo, në fakt 
është pikërisht rinia që sot ballafaqohet me shkallën më të lartë të papunësisë. Bazuar në statistikat 
e fundit niveli i papunësisë për këtë shtresë të shoqërise arrinë në 55.3%.

Duke u nisur nga një strukturë e tillë demografike dhe në anën tjetër duke marrë parasysh gjendjen 
e përgjithëshme sociale dhe mundësitë e kufizuara për punësim, lind nevoja për plasim të masave 
të imponuara nga institucionet zyrtare për të krijuar mundësi punësimi dhe angazhim të të rinjve në 
tregun e punës. Prandaj, INDEP, duke u bazuar në të dhënat e paraqitura dhe duke marrë shkas nga 
përbërja demografike e Kosovës, propozon që mosha e pensionit në Kosovë për sektorin publik të 
ulet nga 65 vjeç, sa është tani, në 60 vjeç. Rrjedhimisht, qeveria do të duhej të krijonte skema obliga-
tive për pensionim të parakohshëm. Një veprim i tillë do të mundësonte që masa e propozuar të 
mos ndërhyj në përmbajtjen e Ligjit të Punës, mirëpo njëkohësisht jep mundësi për buxhetim 
adekuat të shpenzimeve që lindin si përfundim dhe po ashtu mundëson që të ketë hapësire për modi-
fikim dhe adaptim të masës ne fjalë sipas nevojës. Theksojmë që një masë e tillë do të vlente vetëm 
për të punësuarit në sektorin publik dhe si e tillë do të lejonte vijimin e angazhimit me punë të kësaj 
grupmoshe në sektorin privat.

Të ulet mosha e pensionit nga 65 në 60 vjeç për sektorin publik1

Bazuar në të dhënat e Trustit Pensional të Kosovës, në vitin 2014, 17,479 punëtorë në institucionet 
publike ishin mbi moshën 60 vjeçare. Fuqizimi i një mase të tillë do të krijonte hapësirë që këto 
vende të punës të plotësohen nga një fuqi e re punëtore, duke krijuar mundësi punësimi për përafër-
sisht 17,000 persona që janë aktiv dhe të papunë

Për më tepër, një masë e tillë do të sillte një rifreskim dhe reformim të administratës shtetërore duke 
infuzionuar një frymë të re profesionale. Rezultat i drejt për drejt nga fuqizimi i kësaj mase do të 
ishte krijimi i mundësive për punësim për profesionistët e rinj si dhe do të mundësohej angazhimi i 
një kapitali të ri mendor dhe intelektual, që përfundimisht do të sillte një frymë inovative dhe mod-
erne në administratën publike. Reduktimi i moshës së pensionit do të duhej të aplikohej edhe për 
punëtorët e angazhuar në sektorët industrial që janë nën menaxhim shtetëror. Në rast të tillë, për 
shkak të natyrës së punës dhe nevojes për një kondicion të mirëfilltë fizik, mosha e pensio-nit do të 
duhej të ishte 55 vjeç, njëjtë siç është rasti me forcat e sigurisë.
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Në të kundërten, qeveria e Kosovës mund të konsideroj opcionin e zbatimit të një mase të tillë, 
mirëpo duke mundësuar që personat qe do të pensionoheshin para kohës të kompenzoheshin me 
70% të rrogës së tyre për 5 vite deri sa të arrihet mosha e pensionimit të rregullt. Në rast të adaptim-
it të një mase të tillë nga qeveria, personat të cilët do të angazhoheshin në sektorin privat apo politik 
pas pensionimit, do të ju largohej automatikisht e drejta për kompenzim të pjesshëm të rrogës, siç 
parashihet me këtë skenar.

Përderisa papunësia vazhdon të jetë fenomeni që më së shumti plagosë shoqërinë tonë dhe paraqet 
barrën më të madhe ekonomike, ka një numër të caktuar individësh të cilët arrijnë të mbajnë më 
shumë se një pozitë në institucionet publike të Kosovës. Në të vërtetë një pjesë e mirë e të punësu-
arve në institucionet publike e shmangin mundësinë për tu sulmuar duke u angazhuar në arsim në 
institucione private. Mirëpo, mbetet një numër i konsiderueshëm i atyre që përveç pozitave të larta 
qeveritare, ata ose mund të angazhohen si profesorë në universitetin publik apo të jenë udhëheqës 
të bordeve të institucioneve publike, etj. Bazuar në tabelën e paraqitur më poshtë, kuptojmë që 
numri i personave që janë të punësuar në institucionet publike është rritë vazhdimisht nga viti në 
vit, me përjashtim të vitit 2009.

 Të ndalohet punësimi i shumëfishtë në sektorin publik2

Sipas raportit të fundit të Agjencisë për 
Antikorrupsion, kuptojmë që pothuajse çdo i 
treti zyrtarë e ka edhe një punë të dytë në 
sektorin publik. Me një kalkulim të thjeshtë 
dhe duke u  bazuar në të dhënat e AKK, me 
fuqizim të menjëhershëm të një vendimi të 
tillë, do të hapeshin përafërsisht 2,000 vende 

Sipas AKK, në vitin 2014, 1,555 persona ishin të 
angazhuar në dy vende pune, 312 në tre sosh, 
31 persona mbajnë katër pozita zyrtare, 10 
persona kishin 5 vende pune dhe një është i 
punësuar në 6 vende pune në sektorin publik.

pune të cilat do të  krijonin mundësi të reja për punësim. Për të realizuar një masë të tillë duhet të 
niset nga amandamentimi i Ligjit për parandalim të konfliktit të interest. Përderisa Neni 10.2 i  këtij 
Ligji, sipas të cilit ‘zyrtari i lartë mund të ushtrojë punë nga lëmi të shkencës, sportit, arsimit, 
kulturës dhe veprimtarisë humanitare, nëse nuk parashihet ndryshe me ligje tjera,’ praktika të tilla 
do të vazhdojnë të jenë prezente gjithëherë e më shumë. Andaj, me shfuqizim të një neni të tillë dhe 
zëvendësimin e tij me kërkesën për moslejim të punësimit të shumëfishtë, do të shënohej një arritje 
e kënaqshme në drejtim të krijimit të mundësive të reja për punësim për shumicën e papunë.  

Viti Numri i marrësve të pagave 
në sektorin e buxhetit

Rritja e numrit të marrësve të pagave në sektorin 
e buxhetit në krahasim me vitin bazë 2008

74,905
74,199
76,771
75,374
75,897
77,567
79,322

-2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

-0.9%
2.5%
0.6%
1.3%
3.6%
5.9%

Figura  2: Numri i marrësve të pagave në sektorin e buxhetit sipas viteve, Raporti Vjetor Financiar, MF
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Duke u distancuar nga ideja e stimulimit të bizneseve që krijojnë vende të reja të punës në formë 
të dhënies së parave të gatshme, INDEP sugjeron që secili biznes qe arrin të hap tri vende të reja 
të punës brenda një viti fiskal, qofshin ato kompani Kosovare apo të huaja, të kenë mundësi të 
zbresin obligimet tatimore vjetore deri në shumën e rrogave të paguara për punëtorët e 
angazhuar.

Gjithsesi, vlen të theksohet, që në kuadër të kësaj politike do të duhej të kishte përjashtime të caktu-
ara. Me këtë rast, të përzgjedhurve politik nuk do t’ju mohohej mundësia për një punë të dytë të 
rregullt në sektorin publik, duke u nisë nga fakti qe punësimet politike kanë një afat dhe një mandat 
të caktuar. 

Pa marrë parsysh përkushtimin e qeverisë dhe strukturave udhëheqëse për të siguruar një ambient 
më të favorshëm fiskal për biznese si dhe për investitorët e huaj, pengesa më e madhe për bizneset 
në Kosovë është shpesh mungesa e likuiditetit. Për më tepër, përkushtimi ekskluziv drejt sigurimit 
të një ambienti fiskal më të favorshëm është tashmë një praktikë po thuajse jo aq e përqafuar, pasi 
që si vendet e rajonit por edhe ata në rrafsh ndëkombëtar, kanë adaptuar praktika të reja për tërhe-
qjen e investitorëve si dhe për mbështetje në zhvillim të sektorit privat.

Një masë e tillë kërkon mobilizim në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale si dhe 
Administratës Tatimore të Kosovës, për të mundësuar një vështrim dhe kontroll nga përafër të zhvil-
limeve në tregun e punës dhe raportimeve pranë Administratës Tatimore. Një gjë e tillë do të 
mundësonte njëherit angazhimin e bizneseve dhe punëdhënësve për t’i regjistruar punëtorët e vet, 
gjë që do të luftonte punësimin në tregun e zi dhe në anën tjetër, do të krijontë stimulim të 
mjaftueshëm për kompanitë që të angazhojnë punëtor të rinj, duke marrë parasysh kompenzimin 
përfundimtar në formë të kredisë tatimore.
 
Në mënyrë që të krijohet një hapësirë më e madhe për angazhim të bizneseve në rritjen e mundësive 
për punësim edhe për të angazhuar persona jashtë rrethit të atyre që janë të trajtuar në mënyrë 
preferenciale, kreditë tatimore do të mund të profilizoheshin edhe më tutje. 

Rrjedhimisht, do të duhej të krijoheshin lehtësira më të mëdha për ata biznese të cilat do të 
punësonin punëkërkues të cilët janë në kërkim të angazhimit me punë për më shumë se 6 muaj, ish 
veteran të luftës, persona me aftësi të kufizuara, dhe kategoritë e personave me përparësi më të 
kufizuara në mënyrë që të diversifikohet tregu i punës e të orientohet drejt ofrimit të mundësive të 
barabarta për të gjitha kategoritë. 

 Të prezantohen kreditë tatimore3
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Duhet theksuar, qe masat e tilla do të mbeteshin në fuqi për një afat të mesëm kohor me opcionin e 
rishqyrtimit pasi që në vend të arrihet një konsolidim i aktivitetit ekonomik dhe të sigurohet një ambi-
ent për zhvillim të qendrueshëm. Tri masat e prezentuara përveç që do të kenë impakt pozitiv në 
krijimin e mundësive të reja për punë, ata detyrimisht do të kenë edhe implikime buxhetore. Mirëpo, 
për të kompenzuar shpenzimet që do të lindnin si pasojë e fuqizimit të tyre, INDEP propozon që:

Si të realizohen masat e propozuara?

 Të rritet tatimi në të ardhura për punën e dytë1

Përdërisa fenomeni i punësimit të shumëfishtë është prezent në masë të lartë në sektorin publik, një 
gjë e tillë nuk është aspak e mangët edhe në sektorin privat. Ekzistojnë një numër i madh i rasteve 
të personave të cilët janë të angazhuar në disa pozita të punës. Kjo shpesh vjen si pasojë e qasjes 
më të favorshme të tyre tek insitucionet dhe kompanitë përkatëse, rrjedhimisht si pasojë e njohjeve 
dhe mundësive më të mëdha për tu sjell në rrethe ku gjinden punëdhënësit kryesorë. Për shkak të 
këtyre përparësive dhe mundësivë më të mëdha të grupeve të caktuara, një numër i madh zënë disa 
vende të punës. Statistika të sakta mbi numrin e të punësuarve në më shumë se nje vend pune në 
sektorin privat mungojnë. Mirëpo, për të menaxhuar përhapjen e një praktike të tilë e cila shkon ne 
dëm të atyre të cilët nuk kanë qasje të barabartë ne tregun e punës, lind nevoja për prezantimin e 
një niveli më të lartë të tatimit në të ardhura për angazhimin në punën e dytë. Rrjedhimisht, INDEP 
propozon rritjen e tatimit në të ardhura për punën e dytë nga 10% sa është i paraparë tani, në 40%. 
Me fjalë të tjera, çdo person që mban dy punë, do të duhej të paguante 40% tatim në të ardhura për 
punën e dytë. Përderisa një politikë e tillë mund të sulmohet si e qenë në kundërshtim të plotë më 
të drejtat e njërëzve për avancim në karriërë dhe zhvillim profesional, një masë e tillë në fakt do të 
ndihmone në krjiimin e një ambienti të favorshëm për angazhime me punë në nivel afatgjatë, 
përkundër praktikave të tashme që përkojnë me plotësimin e një numri të madh të vendeve të punës 
me të ashtuquajtur ‘eksperta të pavarur.’

Për të realizuar një vendim të tillë, nevoitet ndryshim i ligjit për Tatim në të Ardhura, specifikisht 
nenit 38.3 të ligjit përkatës, i cili specifikon që ‘Punëdhënësi, i cili nuk është punëdhënës kryesor i 
të punësuarit, mban në burim një shumë të barabartë me dhjetë për qind (10%) të pagave për 
secilën periudhë tatimore.’ 

Ngritja e tatimit në pagë dytësore nga 10% në 40% do të kishte benefite të dyfishta. Përderisa në 
njërën anë do të kishim një numër të madh të personave që do të vendosnin të tërhiqeshin nga 
mbajtja e disa punëve për shkak të barrës së madhe monetare të imponuar nga rritja e tatimit, me 
ç’rast do të krijohej hapsirë e re për punësim për shumë persona të papunësuar; në anën tjetër, 
rritja e tatimit nga 10-40%, do të ndikonte në rritjen e buxhetit të shtetit, gjithmonë për pjesën e 
atyre që do të vijonin të mbanin angazhimin në punën e dytë. 
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 Të prezantohen tavane të reja për tatimin në të ardhurat mujore nga paga2

Për momentin, tavanet e përcaktuara me ligj për tatimin në të ardhura, janë të strukturuara në atë 
mënyrë që paraqesin një barrë më të madhe për shtresën e ultë dhe të mesme në krahasim me 
kategoritë të cilat kanë të ardhura më të mëdha. Praktikisht, personat të cilët raportojnë të kenë të 
ardhura nga 80 EUR deri në 250 EUR në muaj, tatimohen me 4% të shumës mbi 80 EUR duke e 
përfshi edhe shumën prej 250 EUR; përderisa, çdo kush qe ka të ardhura mbi 450 EUR, qofshin 
edhe në shumën prej 1,000 EUR, tatimohet njëjtë, respektivisht, 10%. Kjo strukturë e tavaneve të 
tatimit në të ardhura është më preferenciale për personat që kanë të adhura më të larta. Andaj, është 
e nevojshme të bëhet ristrukturimi i këtij organizimi, në mënyrë të tillë që tavani minimal i tatimit do 
të rritej nga 80 EUR sa aplikohet tani në shumën e 150 EUR. Ngritja e tavanit minimal do të kishte 
edhe përparësi të tjera, duke qenë se do të krijontë mundësi të reja të punësimit edhe nga ata 
punëdhënës që kanë mundësi të punësojnë dhë të angazhojnë me kompenzim rroge të barabartë 
me mesataren e rrogës minimale që aplikohet në mënyrë të shkallëzuar në Kosovë. Kjo gjë përveç 
që do të luftonte tregun e zi, do të lehtësonte barren e obligimeve tatimore të shtresës së ultë dhe 
të mesme.

Për më tepër, do të duhej të prezantoheshin tavane të reja edhe për ata të cilët kanë të ardhura më 
të larta se 1,000 EUR në muaj. Respektivisht, për personat me të ardhura më të larta se 1,000 EUR 
do të aplikohej tatimi prej 15%, për ata me të ardhura më shumë se 2,000 EUR do të aplikohej 
tatim prej 20%, përderisa për persona që kanë të ardhura mujore nga paga më shumë se 3,000 
EUR do të aplikohej tatimi në të ardhura prej 25%. Me një vendim të tillë, do të rriteshin automati-
kisht të hyrat në buxhetin shtetëror përderisa barra tatimore do të shpërndahej në mënyrë më të 
barabartë në mes të shtresave të ndryshme shoqërore.
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Figura  3: Tavanet ekzistuese dhe tavanet e propozuara për tatimet në të ardhurat mujore nga paga
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 Të bëhet riorganizim i orarit të punës në institucionet zyrtare3

Administrata shtetërore për një kohë të gjatë tashmë është prehë e sulmeve të vazhdueshme, 
sidomos nga komuniteti ndërkombëtar, për faktin që është më e zgjëruar se sa realisht do të duhej 
të ishte dhe për më tepër nuk është efektive në punën që bën. 

Sipas Ligjit të Punës, respektivisht Nenit 28, saktësohet që ‘I punësuari ka të drejtë për pushim gjatë 
ditës së punës, me orar të plotë të pandërprerë të punës, në kohëzgjatje më së paku prej tridhjetë 
(30) minutash.’ Ajo çka vlen të cekët në këtë pikë është që përderisa gjysëm orëshi i paraparë me 
ligj kushtimisht duhet të kompenzohet dhe të mbulohet nga punëdhënësi, në rastin e institucioneve 
publike, kompenzimi bëhet edhe për një gjysëm orë shtesë – apo më saktësisht, zyrtarët publik ko-
mpenzohen për një orë të plotë të pauzës së drekës. Rrjedhimisht, të punësuarit në administratën 
publike kompenzohen me rrogë për 40 orë të rregullta puna, përderisa realisht ata do të duhej të 
kompenzoheshin për jo më shumë se 37.5 orë të punës. 

INDEP propozon që kompenzimi me pagë në institucionet publike të bëhet konform ligjit të punës 
dhe rroga e zyrarëve të lartë të jetë në proporcion me orët e punës, apo me 37.5 orë të plota. 
Respektivisht, një masë e tillë nuk do të kërkonte zvogëlimin e rrogave në institucionet publike, gjë 
që është kundër parimeve bazike të të drejtave të njëriut, mirëpo, do të shpiente te një situatë më 
reale e kompenzimit. Rrjedhimisht, do të vendosej një raport më korrekt në mes të punës së bërë 
dhe kompenzimit me rrogë që merret në këmbim. Për më tëpër, kjo masë do të ndikonte që qeveria 
të kursej dukshëm në rroga dhe mëditje, pa pasë nevoj të rivokoj vendimin e marrë në shkurt të vitit 
2014, me ç’rast u rriten rrogat e përafërsisht 82,200 zyrtarëve publik nga të gjitha kategoritë. 
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Trajnimet e zyrtarëve të cilat bëhen me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të tyre të bëhen detyri-
misht brenda territorit të Kosovës dhe të organizohen nga Instituti i Kosovës për Administratë 
Publike (IKAP), gjë që do të fuqizonte rolin e kësaj njësie dhe do të mundësonte pjesëmarrjen e 
më shume zyrtarëve në trajnime si dhe do të mundësonte zvogëlimin e shpenzimeve.

IKAP do të angazhohej në sjelljen e ekspertëve nga jashtë të cilët do të ligjeronin në tema më 
profesionale të përzgjedhura dhe në trajnime të dizajnuara specifikisht për avancim të shërbyesve 
publik, gjithnjë brenda territorit të Kosovës.

 Të reduktohen dhe të menaxhohen në mënyrë më transparente mëditjet
 për udhëtimet zyrtare dhe të bëhet nivelizimi i rrogave në sektorin publik4

Ngjashëm me mungesën e efikasitetit në rastin e alokimit të rrogave, është edhe skenari i alokimit 
dhe shpërndarjes së meditjeve. Meditjet i jepen zyrtarëve publik në rast të udhëtimeve zyrtare, 
respektivisht për udhëtimet të cilat realizohen me qëllim të përfaqësimit të shtetit të Kosovës dhe 
kur zyrtarët janë me detyrë zyrtare.

Parashikohet që zyrtarët qeveritar mund të realizojnë udhëtime të tilla për qëllime si më tutje: si a) 
anëtar delegacionesh, 2) pjesëmarrës në ndonjë konferencë apo seminar, 3) si pjesëmarrës në 
bisedime për marrëveshje te caktuara, 4) si pjesëtar të ekipeve përfaqësuese sportive apo kulturore, 
5) për marrjen dhe zhvillimin e njohurive nga ofrues ndërkombëtarë, si dhe 6) për ngritje të kapa-
citeteve të Shërbimit Civil.

Instituti i Kosovës për Administratë 
Publike (IKAP) është institucion 
qeveritar i themeluar pëitr aftësimin e 
shërbyesëve civil dhe rritjen e 
qëndrueshmërisë së shërbimit civil 
në Kosovë (SHCK) me qëllim për të 
zhvilluar dhe ngritur cilësinë e shërbi-
meve civile që ofron administrata 
publike në vend.

Në raste të tilla, meditjet për zyrtarët janë të 
përcaktuara nga tarifat e definuara nga Ministria e 
Financave dhe ata janë të ndryshme për vende të 
ndryshme. Meditjet normalisht përfshijnë 
akomodimin, ushqimin, udhëtimin në nivel lokal 
si dhe shpenzimet ditore.

Një aranzhim i tillë dhe një mënyrë e alokimit të 
tillë e meditjeve shpie në ngritjen e pakontrol-
lueshme të shpenzimeve nga Buxheti i Kosovës. 
INDEP me këtë rast rekomandon që:

Aktualisht, rrogat dhe mëditjet përbejnë 34% të buxhetit të Kosovës, që natyrshëm na bën të kupto-
jmë qe një alokim i tillë i buxhetit nuk ka ndonjë vizion zhvillimor, sidomos duke marrë parasysh që 
investimet kapitale përbëjnë 28% të totalit dhe janë zvogëluar vazhdimisht nga viti 2012. Kursimi në 
rroga dhe mëditje do të mundësontë rialokim të fondeve në investime kapitale qe automatikisht 
mundësojnë krijimin e mundësive të reja të punës.
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Njëjtë si me masën paraprake, një reduktim si dhe ndryshim në menaxhim të meditjeve për zyrtarët 
e lartë do të shpiente deri te një kursim i nivelit të lartë të shpenzimeve të paarsyetueshme dhe të 
cilat rradhë herë reflektojnë në avancim real të personave të cilët marrin pjesë në udhëtime zyrtare 
për arsye të ndryshme. Shuma e kursyer do të duhej të rialokohej për të kontribuar drejt mbulimit 
të shpenzimeve që rrjedhin nga zbatimi i 3 masave të propozuara për luftim të papunësisë.

Paralelisht  me fuqizimin e një mase të tillë, qeveria do të duhej të përkushtohej drejt nivelizimit të 
pagave, një premtim dhe angazhim i bërë nga ana e qeverisë aktuale. Për momentin, në agjencitë e 
pavarura dhe në kompanitë publike pagat janë shumfish me të larta se në sektorin civil dhe atë 
privat. Duke u nis nga fakti që shumica e punëtorëve në agjencitë e pavarura janë shërbyes civil, 
rrjedhimisht edhe pagat e tyre duhet të jenë të nivelit të një shërbyesi civil. 

Më konkretisht, me faktin që një shofer në një instuitucion të pavarur paguhet përafërsisht 3 herë 
më shumë së një shofer i Qeverisë, kur puna dhe detyra është e njëjtë,  na bën të kuptojmë që kemi 
një shfrytëzim joefikas dhe jokorrekt të buxhetit publik. Andaj, me fuqizim të një vendimi të tillë, do 
të mund të kurseheshin shpenzime jo të arsyeshme buxhetore, të cilat para do të mund të përdore-
shin dhe rialokoheshin për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve që do të lindnin si pasojë e fuqizimit 
të tri masave të prezantuara për të luftuar papunësinë në vend. 

Duke u bazuar në këto rekomandime, INDEP propozon që është e nevojshme që të miratohet Ligji 
për Shërbyesit Civil i cili do t’i rregullonte këto çështje dhe do të saktësonte obligimet, kufizimet dhe 
beneficionet e lejuara për shërbyesit civil. 

Të gjithë ata që janë pjesë të delegacioneve zyrtare, të kenë të limituar kompenzimin me mëditje 
deri në 20% të rrogës mujore, gjë që do të shpiente në racionalizim të përzgjedhjes për të qenë 
pjesë e delegacionit apo jo. Kjo ndihmon në luftim të fenomenit të pjesëmarrjes së delegacioneve 
masive në evente ndërkombëtare ku një pjesë e caktuar nuk ka asnjë rol domethënës.

Këshilltarët e Ministrave do të kompenzoheshin me mëditje të rregullta, ku gjatë ditëve të javës 
nuk do të lejohej kompeznimi dhe për shpenzimet ditore. Përderisa, një gjë e tillë do të bëhëj 
vetëm në rast festash dhe kur udhëtimet janë në fundjavë. Kompenzimi për pjesëmarrje në evente 
gjatë fundjavës, do të bëhet vetëm në rast se datat e eventit përkojnë me ditët në fundjavë, në të 
kundërten, një kompenzim i tillë do të duhej të ndalohej.
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Mungesa e efikasitetit të alokimit të shpenzimeve në nivel qendror nuk ndalet me aq sa është prezan-
tuar deri më tash. Në vitin 2009 qeveria ka prezantuar Fondin e Kuadrove, me ç'rast është tentuar 
të promovohen dhe zhvillohen pozita relevante në departamente strategjike në institucionet qeveri-
tare duke angazhuar persona të shkolluar jashtë vendit e që posedojnë kualifikme më të avancuara 
si dhe një ekspertizë relevante. Për të bërë më atraktiv punësimin në sektorin publik përkrah sektorit 
privat, gjë që shënon edhe një goditje të rradhës për sektorin privat, qeveria ka vendosur që të bëjë 
një kompenzim më të lartë për persona të caktuar të cilët janë kualifikuar për të qenë përfitues të 
këtij fondi. 

Me këtë rast, përveç që nuk ka një transparencë të lartë në atë se si është bërë përzgjedhja e përfi-
tuesëve ndër vite, nuk ka asnjë logjik të instalimit të një fondi të tillë dukë marrë parasysh se këto 
përfitues janë shumica me start ‘borxhëlinjë’ ndaj qeverisë.

Një pjesë e majme e përfituesëve të fondit janë dyfish përfitues të programeve dhe skemave 
bursiste të dhëna nga qeveria e Kosovës. Duke marrë parasysh që ata kanë përfituar tashmë duke 
iu mundësuar studimet jashtë, është e pritshme që kontributi i tyre për vendin e vet do duhej të 
bëhej pa preference dhe përfitime shtesë, pasi që pritet që ata të kthejnë investimin e bërë në ta nga 
qeveria e Kosovës përmes punës së tyre ne institucionet shtetërore.

Andaj, do të duhej që qeveria të anulojë këtë fond për shkak se: 1) një fond i tillë nuk është qe shpie 
në rezultate më të mira, duke qenë që nuk është se jepet si kompenzim për përformancë më të mirë 
apo suksese më të larta, 2) një fond i tillë i kushton buxhetit të Kosovës 1,000,000 EUR në baza 
vjetore, 3) një fond i tillë bën që sektori privat për disa profesionist të jetë automatikisht më pak 
tërheqës se sektori publik, që paraqet një goditje të rradhës nga qeveria kundrejt zhvillimit më të 
madh të sektorit privat.

Për të gjitha këto arsye e mbi të gjitha për arsyen e shpenzimit të parasë publike në mënyrë jo 
efektive dhe nevojës për të adresuar një gjë të tillë urgjentisht, INDEP kërkon që fondi i kuadrove të 
ndërptitet. Një gjë e tillë do të ndihmonte që të kurseheshin 1,000,000 EUR në baza vjetore, shumë 
e cila automatikisht do të mund të përdorej për shpenzimet që do të bëheshin me fuqizimin e tri 
masave të propozuara fillimisht.

Rikujtojmë që fondi është themeluar për të mundësuar paga konkurruese në sektorin publik në 
raport me sektorin privat dhe organizatat ndërkombëtare për një numër të pozitave të caktuara në 
Shërbimin Civil të cilat janë me rëndësi prioritare dhe strategjike për Qeverinë. Me rritjen e 
rrogave në vitin 2013 në shkallë prej 25%, si dhe rritjen në shkurt të vitit 2014, rrogat në sektorin 
publik janë konkurruese ose në shumicën e rasteve më të larta se në sektorin privat. Rrjedhimisht 
ideja e fondit për kuadro nuk gjen arsyetim më tutje.

 Të anulohet fondi i kuadrove5
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Kosova, përkrah të gjitha zhvillimeve paralele të një niveli tejet strategjik, ka nevojë të adresojë në 
mënyrë emergjente çështjen e papunësisë. Edhe pse luftimi i papunësisë është një përkushtim që 
kërkon planifikim afatgjatë, masat e parashtruara do të kishin ndikim substancial në drejtim të 
krijimit të mundësive të reja për punësim për përafërsisht 20,000 persona që për momentin janë 
të papunë.  Për më tepër, masat e prezantuara krijojnë hapësirë për mundësinë e arritjes së rezulta-
teve të mënjëhershme. Vlen të theksohet që këto rekomandime janë të prezantuara nën një prizmë 
të përgjithshme dhe jo thellë të elaboruar, duke pas për qëllim që fillimisht të inicojnë debatin dhe 
diskutimin drejt përparësive dhe mangësive të një qasje të tillë përballë fenomenit të papunësisë.

Mirëpo, INDEP beson që fuqizimi i këtyre masave do të kishte impakt të menjëhershëm dhe gjithnjë 
me një kosto të përballueshme. Rrjedhimisht, qeveria e Kosovës nevoitet që përkrah një plani afatg-
jatë që ende mbetet i parealizuar nga ana e saj me ç’rast do të duhej të përpilohej një strategji për të 
luftuar papunësinë, të fokusohet në identifikimin e mënyrave më efiçiente për të bërë një gjë të tillë 
e të cilat do të mund të realizoheshin me ndryshime të vogla në praktikat dhe programet ekzistuese, 
por që përfundimisht do të kishin një impakt domethënës.

Përfundim 
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Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij 
botimi nuk guxon të riprodhohet, të ruhet në ndonjë sistem 
të të dhënave apo të transmetohet, në asnjë formë apo 
mënyrë, pa pëlqim paraprak nga botuesi. Botimi mund të 
shpërndahet në formë elektronike, por vetëm në tërësi dhe 
vetëm për qëllime jokomerciale.

Instituti për Politika Zhvillimore INDEP

Autor: Burim Ejupi, Learta Hollaj dhe Zana Dobruna

Ky hulumtim është i përkrahur nga fondacioni Friedrich Ebert Stiftung. 
Opinionet në këtë botim janë të autorëve dhe nuk reflektojnë 
domosdoshmërisht ato të fondacionit Friedrich Ebert Stiftung. 


