


 Nga rrjedh termi ekonomi?

 Ekonomia - Ky term rrjedh nga greqishtja e vjetër nga 

fjala οἶκος [oikos], dhe do të thotë "shtëpi, tempull, 

kamp, hallë" dhe fjala νόμος [nomos], që don të thotë 

zakon, rregull, konventë që fjalë për fjalë don të thotë 

"rregull shtëpiak.":

 Ç’është ekonomia?

 Ekonomia është një shkencë shoqërore që merret 

me studimin e prodhimit, shpërndarjes dhe 

konsumit të të mirave dhe shërbimeve.



Ndarja sipas përfshirshmërisë

 Mikroekonomia është degë e ekonomisë e cila studion 

njësitë e veçanta të ekonomisë siç janë familjet apo 

ndërmarrjet. Kjo degë merret me pjesë të veçanta të 

kërkesës dhe ofertës, si dhe me ndërthurjen e tyre.

 Makroekonomia është ajo pjese e shkencave 

ekonomike që meret me studimin e funkcionimit të 
ekonomisë në kuptim të gjërë të fjalës. 
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Sipas përfshirjes teritoriale

 Ekonomia mund të jetë:

a] Lokale

b] Regjionale

c] Nacionale 

Botërore

 a] Lokale do të thotë e një qyteti si 

pershembul:ekonomia e Prishtinës, Mitrovicës, 

Klinës, Prizrenit etj.

 b] Regjionale do të thotë e një zone

 c] Nacionale do të thotë e një shteti siq ështe ekonomia 

e Kosovës, e Shqipërisë, etj.

 d] Botërore do të thotë e gjithë botës



 Sipas zhvillimit ekonomik shtetet ndahen më të 
zhvilluara dhe të pa zhvilluara.

 Kriteri kryesorë i zhvillimit ekonomikë  janë të 
ardhurat prej kombeve,të ardhurat vjetore, dhe për kokë 
banori të shprehura në dollarë

 Ç’është ekonomiksi

 Ekonomiksi studion pikrisht anën ekonomike të jetës
shoqrore,sjelljen e agjentëve ekonomik në shoqëri dhe
kushtet ekonomike të bashkëveprimit të tyre .

 Në rolin e agjentëve ekonomikë ose
vendimmarrësve,sikur se quhen ndryshe,paraqiten
individët (ose familjet),firmat dhe qeveria.



Ajo pjesë e forces punëtore (pjesës ekonomikisht aktive të popullësisë) 

që nuk është e zënë me punë, përbën të papunët dhe raporti midis 

numrit të të papunëve dhe numrit të forces punëtore shprehur në 

përqindje, përbënë normën e papunësisë .

 Produkti i Brendshëm Bruto (GDP).

 Për të llogaritur produktin e përgjithshëm, pra edhe GDP, duhet të 

dime sasitë e produkteve përfundimtare të prodhuara gjatë periudhës 

së shqyrtuar dhe çmimet e tyre.

 Meqnëse çmimet e produkteve ndryshojnë me kaliminë e kohës, 

për të krahasuar GDP e dy periudhave duhet të operojmë me çmime 

të pandryshuara, domethënë me çmimet e periudhës bazë. GDP i 

llogaritur në këtë mënyrë quhet GDP real. 

 Ndërsa GDP  e llogaritur me çmime korrente quhet GDP nominal.

 Nevoja për të dalluar shprehjen reale nga nominale e GDP, lidhet 

me një koncept tjetër të rëndesishëm makroekonomik, inflacionin. 



 Treguesit mё tё rёndesishёm tё cilёt pёrdorenё nё ekonomi
janё:

a) Produkti kombёtar bruto (GNP)
b) Produkti i brenshёm bruto ( GDP)
c) Produkti i konmёtar neto (NNP)
d) Bilanci i pagesave (BoP)
 Produkti i brenshёm bruto ( GDP) llogaritet:
 GDP=konsumi individual+konsumi qeveritar+ 

investimet+eksporti-importi
 GNP=GDP+Tё hyrat e rezidenteve jasht vendit-te hyrat e e

fituara nga jorezidentet ne ekonomine vendore.
 Si llogaritet Produkti i konmёtar neto (NNP)                     

NNP=GNP-A
 Bilanci i pagesave (BoP)
 Njё Koncept i pёrgjithshёm qё shpreh tё gjitha

transaksionet e njё vendi me vendet e tjera gjatё njё viti
ёshtё.



 Burimet ose faktoret e prodhimit sikur se quhen

ndryshe,zakonisht i klasifikojmë në tre grupe kryesore:

 Puna, që përfshin aftësinë mendore dhe fizike të

njerzëve për të punuar.

 Toka,që përfshin pasuritë natyrore të të gjitha

llojeve,siç janë toka bujqësore,toka bujqësore,toka si

truall ndërtimi,burimet e energjisë,burimet minerale

dhe I gjith mjedisi fizik që na rrethon.

 Kapitali,që përbëhet nga mallra të prodhuara me 

qellim për të prodhuar mallra të tjerë.Me kapital, 

nga pikëpamja ekonomike kuptojmë vetëm

kapitalin fizik,jo kapitalin financiar



 Mekanizmi i tregut- përfaqëson një metodë të

alokimitë të burimeve,pra të prodhimit dhe

shpërndarjesë së tyre,duke u bazuar në zgjedhjet

individuale të kordinuara përmesë tregut.

 Një element esencial i tregut është paraja,e cila

shërben para së gjithash si mjet këmbimi (blerje) dhe si

masë e vlerës,domethënë si mjet për llogaritjen e 

çmimit të një malli. 



 Ekonomia e tregut nënkupton pavarësinë e agjentëve

ekonomike,aftësinë e tyre porë në mënyrë të pavarur

mbi veprimtarinë e tyre ekonomike,pra sipermarrjen e 

lire.Sipermarrja e lire,nga ana e saj,nënkupton pronen

private mbi faktorët e prodhimit.



 Si përcaktohet Çmimi në ekonomin e tregut?

 Çdo pjesëmarrës në treg kërkon të fitojë nga

këmbimi.Natyrisht,blerësit duan çmimin më të ulëtë të

mundshëm,kurse shitësit çmiminë më të lartë.

 Ballafaqimi në treg i shitësve dhe blerësve përcakton

çmimin e tregut dhe sasinë e tregtuar,pra dhe të

prodhuar për çdo produkt.

 Për një ekonomist,kërkesa përfaqëson sasitë e një

produkti,që blerësitë janë njëkohësisht të gatshëm dhe

në gjendje të blejnë me çmime të ndryshme të

mundshme gjatë një periudhe kohe të dhënë

(ditë,javë,muaj, etj),kur gjithë kushtet e tjera merren të

pandryshuara.



 Ndërsa termi sasi e kërkuar përfaqëson sasinë që

konsumatorët do të blejnë me një çmim të caktuar gjatë

një periudhe kohe të dhënë.

 Konsumatorët blejnë produkte për të plotësuar nevoja

të caktuara të tyre.Por nevoja nuk është njëjtë me 

kërkesën.Që një blerës të ketë kërkesë për një

produkt,nuk është e mjaftueshme të ketë nevojë për

të,ai duhet që një kohësisht të jetë i gatshëm dhe në

gjendje të blejë këtë produkt.



 Lidhja midis sasisë së kërkuar dhe çmimit shprehet nga

ligji i kërkesës,sipas të cilit,kur çmimet e produkteve

ulen,sasia që blerësit janë të gatshëm dhe në gjendje të

blejnë rritet dhe kur çmimet rriten,sasia e kërkuarë

pakësohet,me kushtë që faktorët e tjerë të mbetën të pa 

ndryshuar.



 Pra, ekziston një lidhje e zhdrejtë midis çmimit dhe

sasisë që konsumatori dëshiron të blejë.



 I analizojmë me radhë keta faktor dhe ndikimin e tyre

te kerkesa.

 Te ardhurat e konsumatoreve:

 Meqenëse konsumatorët duhët të jen në gjendje të

paguajn për të patur kërkes për një produkt,është e  

kuptueshme që të ardhurat janë një faktor përcaktues i

kërkesës.Zakonisht,një rritje e të ardhurave

bën,megjithëse jo gjithmon që konsumatorët të blejn

më shumë produkte.



 Çmimet e mallrave zëvendësues dhe plotësues

 Për të qen racional në zgjedhjet e tyre ,konsumatorët

mbajnë parasysh faktin se disa të mira janë te lidhura

me të tjerat.

 Psh.gruri dhe misri janë zëvendsues të njëri –tjetrit

,dmth.ato mund të përdoren në vend të njeri-tjetrit për

të plotsuar një nevoj të konsumatorit.

 Ndërsa automjeti dhe karburanti janë plotësues te njëri-

tjetrit.Ato përdoren së bashku dhe në qoftë se 

konsumatori blen njërin prej tyre,ai duhet të blej edhe

mallin tjetër.



 Pritjet e konsmatorëve

 Konsumatorët ndikohen edhe nga

pritjet,dmth,parashikimet e tyre për të ardhmen

,sidomos nga ndryshimet që priten në të ardhurat e tyre

dhe në çmimet e mallrave që konsumojnë.

 Shijet dhe preferencat

 Për të zgjedhur se cilin produkt do të blejnë, 

konsumatorët mbajnë parasysh dobin që parashikojnë

të nxjerrin nga konsumi i produkteve të ndryshme.



 Ndër faktorët kryesorë që ndikojnë të oferta mund të

përmendim:(1)çmimet e faktorëve të prodhimit;(2) 

teknologjinë e përdorur; (3)çmimet e mallrave të

lidhur;(4)pritjet e ofruesve;(5)numrin e ofruesve.

 Çmimet e faktorëve të prodhimit (burimeve)-

 Dihet që para se një produkt të ofrohet për shitje,ai

duhet të prodhohet duke përdorur burime të

caktuara,çmimet e këtyre burimeve ndikojnë të kostoja

e produktit dhe për pasojë janë një faktor përcaktues i

ofertës.



 Teknologjia-Një përmirësim në teknologji nënkupton

që produkti mund të prodhohet në mënyrë më

efiqiente,dmth me një kosto me të ulët.

 Pra,një përmiresim në teknologji ul koston e produktit

dhe çon për rrjedhojë në një rritje të ofertës.

 Qmimet e mallrave të lidhur-Kur duan të marrin

vendim për të ofruar produkte në treg,ashtu sikurse dhe

gjithë vendimmarrësit e tjerë,shitësit analizojnë dhe

krahasojnë alternativat e mundshme të marrjes së

vendimit.



 Inflacioni Rёnie e fuqisё blerёse tё parasё pёr arsye tё
ngritjes sё çmimeve .

 Deflaconi ёshtё zvogёlim i pёrgjithshё i nivelit tё
çmimeve .

 Deflacioni rritja e aftёsisё blerёse tё paras kombёtare

 Shpejtesia e paras ёshtё ma e madhe kur ka inflacion se
sa deflacion .

 Stagflacioni nёnkuptojmё ekzistimin e normёs sё
inflacionit nё lartёsi mё tё madhe se 3 % , por tё percjella
me normёn e latё tё papunёsisё ( 8-13 % ) .

 Devalvimi paraqet uljen e vlerёs sё kartёmonedhёs sё njё
shteti , nё krahasim me valutat e shteteve tё tjera .

 Revalvimi ёshtё proces ekonomik i rritjes sё kursit zyrtar
tё valutёs kombёtare nё krahasim me valutat tjera .



 Mikroekonomia është degë e ekonomisë e cila 
studion njësitë e veçanta të ekonomisë siç 
janë familjet apo ndërmarrjet. Kjo degë merret 
me pjesë të veçanta të kërkesës dhe ofertës, si 
dhe me ndërthurjen e tyre. 

 Makroekonomia është ajo pjese e shkencave 
ekonomike që meret me studimin e 
funksionimit të ekonomisë në kuptim të gjërë 
të fjalës. Në këtë kontekst, ajo analizon format 
më sintetike të treguesve ekonomikë si: 
Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) dhe ciklet 
ekonomike të tij, papunësinë dhe inflacionin, 
konsumin, investimet, politikat fiskale dhe 
monetare, tregëtinë ndërkombëtare, bilancin e 
pagesave, etj 

 Ekonomia shumëdegëshe:
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 Ekonomia mund të jetë :

 a]  Lokale do të thotë e një qyteti si per 
shembull:Ekonomia e Malisheves,Rahovecit, 
Klinës  etj.

 b]  Regjionale do të thotë e një zone 
P.SH:Prizreni,Prishtina,Peja etj.

 c]  Nacionale do të thotë e një shteti siq ështe 
ekonomia e Kosovës, e Shqipërisë, etj.

 d]  Botërore do të thotë e gjithë botës

 Kriteri kryesorë të  zhvillimit ekonomikë  janë 
të ardhurat prej kombeve,të ardhurat vjetore, 
dhe për kokë  banori të shprehura në dollarë 



 -Efiçenca ka të bëjë me nxjerrjen e një dobie ose
kënaqësie maksimale të mundshme nga përdorimi
i burimeve ekonomike.

 Qeveria ndërhyn në jetën ekonomike duke ndjekur
kryesisht tri synime kryesore:

 -Rritjen e efiçencës,duke kufizuar format e 
konkurencës jo të plotë.

 -Sigurimin e drejtësisë në shpërndarje,duke u 
ardhur në ndihmë të varfërve dhe grupeve të
caktuara shoqërore.

 -Stabilizimin e ekonomisë,duke zbutur luhatjet
ciklike të ekonomisë,duke reduktuar papunësinë
dhe inflacionin dhe duke nxitur rritjen ekonomike.



 Obligacioni është një letër me vlerë që I sjell mbajtësit e tij të
ardhurat të përvitshme, në bazë të përqindjeve fikse të caktuara
më parë. Një obligacion përbënjë detyrim afatgjatë , 10-15 vjeqar
për korporatën .

 Aksion është një letër me vlerë që emetohet nga shoqëritë
aksionare dhe u shiten individëve ose institucioneve me qellim te
grumbullimit të kapitalit për themelimin e shoqëris .

 Aksioner çdo prson fizik e juridik që është pronar aksionesh në
një ose më shumë shoqëri aksionere .

 Aksioni i zakonshum I jep të drejtë mbajtësit të tij të jetë bashkë
pronar I korporatës të votoj ne mbledhjen e përgjithshme dhe të
marr pjesë ne zgjedhjen e drejtorve

 Aksionet e preferuara jan të ngjajshme më shumë me obligacionet
se sa me aksionet e zakonshme mbajtësit e tyre zakonisht kanë të
drejtë të perfitojnë normë interesi fikse dhe nuk mund të kërkojnë
rritjen e saj ne qoftë se korporata ecen mirë

 Aksionet e konvertushme mbajtësit e aksioneve të konvertushme
në dallim nga mbajtësit e aksioneve të dy llojeve të tjera kanë të
drejtë per ti konvertuar ato në aksione të zakonshme në një datë
të specifikuar.



 Kosto fikse (FC). Kosto fikse janë ato shpenzime
monetare që bën firma për inpute fikse të
prodhimit,të cilat nuk ndryshojnë kur ndryshon
prodhimi i firmës.

 Kosto të ndryshueshme (variabël,VC). Kosto të
ndryshueshme janë shpenzimet monetare që bën
firma për inputet e ndryshueshme të prodhimit,të
cilat ndryshojnë në qoftë se ndryshon sasia e
prodhimit.

 Kuptimi i kostos oportune bazohet në sasinë e
burimeve të përdorura dhe mundesitë alternative të
përdorimit të tyre.Zgjedhja e burimeve të caktuara
për prodhimin e një të mire do të thotë pamundësi e
prodhimit të një të mire tjetër.Pra,kostoja oportune
(ose ekonomike) e qdo burimi të zgjedhur për të
prodhuar një të mirë është e barabartë me vlerën e
përdorimit alternative më të mirë të mundshëm.



 Kostot eksplicite (te shprehura) përfaqësojnë shpenzimet monetare
që bën firma drejtpërdrejt në treg për blerjen e burimeve,si fuqia
punëtore,lëndët e para,energjia elektrike etj.

 Kostot implicite (të nënkuptuara) lidhen me inputet që janë
pronë e vetë firmës dhe janë të barabarta me pagesat monetare që
mund të merreshin nga përdorimi më i mirë alternative i tyre.
Ndërkaq, shprehja konkurrencë e plotë ka kuptim tepër të veçantë.
Konkurrenca e plotë karakterizohet nga një sërë veçorish:

 Ekzistenca një numër të madh firmash në treg. Secila pre tyre
tregton vetëm një pjesë të vogël, të pakonsiderueshme të sasisë së
përgjithshme që tregtohet.

 Të gjitha firmat e një dege shesin produkte me karakteristika të
njëjta. Produkte homogjene. Për shembull grurë, duhan, etj.

 Blerësit dhe shitësit janë të mir informuar, kanë njohuri të plota për
çmimet dhe produktet në treg.

 Ekzistenca e lehtësisë së hyrjes dhe daljes së firmave nga dega.
Firmat i lëvizin burimet nga një degë në tjetrën pa pengesa ligjore,
si patentat, liçencat



 Përse është e nevojshme ndërhyja e shtetit në ekonomi ?

 Shkurt, pyetjes së mësipërme mund t’i përgjigjeshim: shteti
duhet të ndërhyjë në ekonomi pikërisht për shkak të
“dështimeve” të tregut .

Një koncept kyç makroekonmik është Produkti i përgjithshëm,
është një mates agregat i vlerës së të gjithë produkteve
përfundimtare të prodhuara në një ekonomi. Treguesi i përdorur
më gjerësisht i produktit të përgjithshëm është Produkti i
Brenshëm Bruto (GDP).

Politika fiskale konsiston në përdorimin e taksave dhe
shpenzimeve qeveritare si mjete për të ndikuar në treguesit
makroekonomikë të një vendi , udhëhiqet nga Ministria e
financave

Politika monetare ushtrohet nga Banka Qendrore, e cila kontrullon
ofertën monetare duke ndikuar kështu në nivelin e normave të
interesit.



 Pranohet se kemi të bëjmë me një faze të reçensionit ekonomik
vetëm atëherë kurë GDP real bie gjatë dy tremujorëve të një
pasnjëshëm kalendarike (ose për gjashtë muaj rresht).

 Gjatë përiudhës së recensionit firmat dhe konsumatoret i ulin
nivelet e shpenzimeve të tyre. Firmat, për shkak të inventarve të
tepërta (stoqeve të mallrave të pa shitura), reduktojnë
prodhimin, pakësojnë shpenzimet për lëndët e para, reduktojnë
shpenzmet për investime, dhe nxjerrin jashtë nga puna një
numër të caktuarë punëtorësh .

 Periudha e recensionit përfundon me arritjen e pikes më të ulët
të ciklitë të biznesit.

 Faza e ekspansionit përfundonë me arrjitjenë e pikes më të lartë
të.Në këtë faze ekonomia është në bumin e vet ekonomik.Firmat
normalisht prodhojnë afër ose në kapacitetet e tyre prodhuese
dhe ata që kërkojnë punë përgjithësisht mund ta gjejnë një të til.

 Investimet e firmave dhe shpenzimete konsumatorëve janë në
nivelinë e yre më të lartë.Porë meqenëse ekonomia punonë me
afer ose në nivelin e punësimit të forte të faktorve të prodhimit
rritja e mëtejshme e kërkesesë përë të mira e sherbime do të
çojë në rritje e nvelit të përgjithshëm të çmimeve.



 Rezultonë se në jë ekonomi tregu të konsuliduar,megjithëse vërehen 
luhatjet në formën e reçensonit dhe të ekspansionit,tendenca e pergjithshme 
është rritja e ekonomisë .

 Me inflacion do të kuptojmë ngritjenë e vazhdueshme të 
nivelit të përgjithshëm të çmimeve . 

 Indeksi i çmimeve të konsumatorit (CPI) është treguesi që 
përdoret më gjerësisht për matjen e inflacionit.CPI mat 
koston e një shporte tregu mallrash dhe shërbimesh që 
konsumohen nga një familje tipike qytetare gjat një periudhe  
të caktuar kohe.

 Indeksi i çmimeve të prodhuesit.Ky indeks mat nivelin e çmimeve të 
shitjes me shumicë ,pra nivelin e çmimeve ne stadin e prodhimit. Në rastin 
e SHBA-ve ky indeks llogaritet duke u bazuar në çmimet e rreth 3400 
mallrve të ndryshme.Llogaritja e indeksit të çmimeve të prodhuesit është i 
rendësishëm për shkak të gjerësis së mallrave dhe të shërbimeve që ai 
përfshin.Ai përdoret gjerësisht në veprimtarinë tregtare.

 Deflatori i GNP. Ky raport mund të interpertohet si një indeks 
më i përgjithshëm i çmimeve përderisa ai përfshin çmimete të 
gjitha mallrave dhe të shërbimeve.



 Inflacioni i moderuar. Ky llojë inflacioni ndodh kurë niveli i 
përgjithshem i çmimeve ngrihet  ngadalë.Kemi të bëjmë me 
inflacion të moderuar kur norma e tij shprehet me anën e një 
numri njëshifror.

 Inflacioni galopant. Kemi të bëjmë me ketë llojë atëherë kur 
niveli mesatar i çmimeve fillonë të rritet me një norm dy ose tre 
shifrore,përshembull, 20%, 100%, 200%, në vit.Kur ekonomia 
është në një situate të tillë ndoshin shtrembime serioze në 
treguesit ekonomik dhe financiarë. 

 I zënë me punë (i punësuar) konsiderohet ai person 
që kryen një punë të pagushme, qoftë edhe kur 
mungon përkohësisht në punë për shkak se është i 
sëmurë, me pushime ose në grevë.

 Të papunë konsiderohen ata persona që nuk janë në 
punë por kërkojnë punë në mënyrë aktive, ose që 
presin të rikthehen në punë. 

 Të  punësuarit plus të papunët përbëjnë - Forcën 
puntore.



 Shpenzimet dhe të ardhurat e parashikuara nga  qeveria  për 
një periudhë njëvjeqare,pasqyrohet ne buxhetin qeveritar.

 Buxheti qeveritar mund te jete me tepricë positive 
(sufiqitar)me tepricë negative (defiqitar)ose i balancuar, ne 
qoftë se të ardhurat i tejkalojë shpenzimët  buxheti është 
sufiçitar ,kurse shpenzimet tejkalojnë të ardhurat është 
deficit ,kur të ardhurat janë të barabarta  me shpenzime  
kemi buxhet të balancuar.

 Eksporti përfaqëson shitjen e mallrave dhe shërbimeve të 
një vendi në vende të tjera, kurse importi blerjen e mallrave 
dhe shërbimeve nga vendet e tjera. 

 Ekonomizimet e shkallës
 Në shumë firma dhe degë të ndryshme, me 

rritjen e madhësisë së tyre të prodhimit vihet re 
rënia e kostos për njësi. Këtë dukuri e kemi 
quajtur ekonomizim të shkallës .



 Kuotat, përfaqesojnë një kufizim të vendosur nga shteti në sasinë e një malli

të veçantë që importohet nga një vend tjetër në vendin përkatës. Kuotat

përfaqësojnë një kufizim sasior i cili çon ne rrtije të çmimeve të mallrave të

brendshme, duke stimuluar prodhimin e brendshëm, por njëkohësisht çojnë

edhe në paksimin e efiçiensës ekonomike.

 Tarifat, përfaqësojnë taksa të vendosura mbi mallrat e importit. Karakteri

mbrojtës i tarifës qëndron në faktin që ajo vendoset vetëm për mallrat e

importit. Pra prodhuesit e brendshëm nuk paguajnë taksë. Përkundrazi, ata

tani rrisin të ardhurat sepse kanë mundësi të vendosin çmime më të larta, të

njëjta me ato të importit.

 Tatimi që I vëhet prodhimit ose shitjes së një të mire të veqantë (tatimi per

karburante ,pije alkolike,kafe , parfume etj.)

 Bilanci i pagesave është një koncept i përgjithshëm që shpreh totalin e gjithë

transaksioneve të një vendi me vendet e tjera gjatë një viti.

 Inventar Sasia a mallrave që mbahet nga një biznes .



 Pritjet e ofruesve-Ashtu sikurse blerësit edhe shtësit mbajnë parasysh qka pritet të
ndodhë në të ardhmen për të marrë vendimet e tyre për ofertën e produkteve.

 1.Cila ёshtё mosha e aftё per pune e forces punuese?



 a) Prej 16-64 vite

 b) Prej 16-58 vite

 c) Prej 18-64 vite

 d) Prej 8 45 vite



 2)Deficiti buxhetor cka ka pёr pasoje?



 a) Paraqitjen e deflacionit

 b) Paraqitjen e inflacionit

 c) Paraqitjen e devalvimit

 d) Paraqitjen revalvimit



 3) Cka paraqet deficiti buxhetor?



 a)Tejkalimi i tё hyrave nё krahasim me shpenzimet publike

 b) Kur te hyrat dhe shpenzimet janё tё barabarta

 c)Tejkalim i shpenzimeve ne krahasim me tё hyrat publike

 d) Asnjёra nga keto opcione



• 4) Cka paraqet suficiti buxhetor?
•
• a) Tejkalimin e tё hyrave nё krahasim me shpenzimet publike
• b) Kur te hyrat dhe shpenzimet janё tё barabarta
• c) Tejkalim i shpenzimeve ne krahasim me tё hyrat publike
• d) Asnjёra nga keto opcione
•
• 5) .Cili ёshtё prioriteti themelor i politikes fiskale?
• a) Rregullon masёn monetare nё vend
• b) Sigurimi i njё buxheti tё ekuilibruar(stabil).
• c) Rregullon bilancin e pagesave me vendet tjera
• d) Rregullon normat e interest
•
• 6) Kur eksporti ёshtё me i madhe se importi atehёrё kemi.
• a) Bilanc tregtar negativ
• b) Bilanc tregtar pozitiv
• c) Bilanc i ekuilibruar
• d Bilanc deficitar



 7) Si quhet pjesa e ekonomisё qё merret me studimine
njesive indivudale nё ekonomi si:

individet,familjet,firmat,agj.qeveritare? 

Mikroekonomi

Makroekonomia
Mezoekonomia
Hidroekonomia

8) Nё llogaritjen e GDP pёrfshihen:

a)  Vetem produktet perfndimtare
b) Vetёm sherbimet perfundimtare
c) Vetem produktet dhe shёrbimet pёrfundimtare

d) Te hyrat nga jasht



 9) )Si quhet pjesa e ekonomisё qё merret me studimin e 
problemeve ekonomike nё nivel te vendit si:inflacioni, papunёsia
,produkti i pergj.shoqeror ,buxheti etj



 Mikroekonomi
 Makroekonomia
 Mezoekonomia
 Hidroekonomia


 10) Ne llogaritjen e GNP pёrfshihen:
 a)  Vetem produktet pёrfndimtare
 b) Vetem sherbimet pёrfundimtare
 c) Vetem produktet dhe sherbimet pёrfundimtare
 d) Tё hyrat e rezidenteve tё vendit tё fituara nё botёn e 

jashtme


 11)  Cka kuptoni me dividend
 a) Pёrqindja e fitimit nё bazё tё obligacioneve
 b) Pёrqindja e fitimit nё baze tё aksioneve
 c) Pёrqindja e fitimit ne bazё te aksioneve tё preferushme
 d) Pёrqindja e fitimit nё bazё te aksioneve tё zakonshme



 Nxitjen e eksternaliteteve të dobishme përmes subvencioneve e bën:



 a.Qeveria

 b.Tregu

 c.Edhe njёra edhe tjetra

 b.Banka Qendroe

 .Ekonomia e prodhimit natyror,ndryshe quhet edhe ekonomia:

 a) e tregut

 b) tradicionale

 c) e planifikuar

 d) e centralizuar

 14.Forma dominuese e tregut nё kapitalizimin liberal ёshtё:
 a) Monopoli i pastёr
 b) Firma dominuese
 c) Konkurenca e plotё
 d)Prodhimi manifaktural


 15.Ekzistenca e njeriut determinoheh:


 Kosumi
 Prodhimi
 Shpёrndarja
 Eksporti,Importi



 16.Intervenimi i shtetit nё ekonomi fillon:


 Nё fazёn e kapitalizimit liberal
 Nё kapitaliziminё bashkёkohorё
 Pas krizёs sё madhe ekonomike tё viteve 1922-1929
 Pas krizёs sё madhe ekonomike tё viteve 1929-1933


 17.Format kryesore tё firmёs nё kapitalizimin bashkёkohor janё:


 Firmat individuale
 Firmat me ortak
 Korporatat multinacionale
 Korporatat nacionale


 18.Ҫmimi i mallrave pёrcaktohet si pas:


 Vleresё pёrdoruese tё vetё mallit
 Vlerёs sё tregut
 Vlerёs sё konsumit
 Destinimit tё produktit



 19..Nё ekonominё e tregut a ёshtё zgjidhur dilema midis infalcionit dhe
papunёsis?



 Po se ekonomia ёshtё e lirё
 Vetёm inflacioni zgjidhet
 Vetem Papunёsia zgjidhet
 Jo nukё zgjidhet


 20. Nё pёriudhat e recesionit ekonomik :
 Rritje tё papunёsisё,zvoglim tё prodhimit dhe tё ardhurave
 Rritje e papunёsisё,rriten shpenzimet e firmave,rritene tё ardhurat
 Rritje e tё ardhurave, rritje e pagave tё punёtorve, Rritje e papunёsisё
 Zvoglim tё papunёsis, zvoglim te prodhimit dhe tё ardhurave


 21. Produkti kombёtar bruto (GNP) ёshtёi barabartё me :
 GNP=GDP+te hyrat e e fituara nga jorezidentet nё ekonomine vendore+ 

tё hyrat e rezidenteve jasht vendit
 GNP=GDP+Tё hyrat e rezidenteve jasht vendit-tё hyrat e e fituara

nga jorezidentet nё ekonominё vendore
 GNP=GDP+Tё gjitha produktet dhe shёrbimet pёrfundimtare
 GNP=GDP= Vetёm shёrbimet pёrfundimtare



 22. Cili nga faktorёt ёshtё shkaktari mё i shpesht i inflacionit:


 Kur nё treg gjenden shumё podukte tё ngjajshёme
 Kur nё treg nukё gjenden shumё podukte tё ngjajshёme
 Kur Banka Qendrore i rritё normat e interest
 Emitimi i tepёrt i parave nё ekonomi
 23. Vlerёn e tregut tё produkteve dhe sherbimeve finale tё prodhuara brenda vendit

nё nje peridhё tё caktuar e tregon:


 GNP(produkti kombёtar bruto
 GDP(produkti i brendshёm bruto)
 Inflacioni
 Deflacioni


 24. Cka kuptojm me elasticitet tё kёrkesёs?
 Shkalla e reagimit tё konsumatorve ndaj ndryshimit tё ofertesё
 Shkalla e reagimit tё kёrkesёs ndaj ofertёs
 Kur kёrkesa dhe oferta nuk ndryshojnё
 Shkallёn e reagimit te konsumatoreve ndaj ndryshimit tё cmimeve


 25. Cka kuptojm me elasticitet tё ofertёs?
 Shkallen e reagimit tё konsumatorёve ndaj ndryshimit tё cmimeve
 Kur kёrkesa dhe oferta nuk ndryshojnё
 Shkallen ndjeshmerise tё ndryshimit te sasise se ofruar tё njё te mire,kur cmimi i

saj ndryshon
 Shkalla e reagimit tё kёrkesёs ndaj ofertёs



 26. Ҫfarё lidhje qёndronё nё mesё tё ofertёs dhe ҫmimit?

 Lidhje e drejtё

 Lidhje e zhdrejtё

 Lidhje juridike

 Lidhje ekonomike

 27.Ҫfarё lidhje qёndronё nё mesё tё kёrkesёs dhe ҫmimit?

 Lidhje e drejtё

 Lidhje e zhdrejtё

 Lidhje juridike

 Lidhje ekonomike



 28.Sasin e te mirave dhe sherbimeve nga tё cilat duhet hequr dorё qё tё merren tё mira dhe sherbime
tjera ёshtё:



 Kosto fikse

 Kosto oportune

 Kosto varabile

 Kosto fikse variabile





 29. Sasisa e prodhimeve dhe / shërbimeve të sajuara për një punëtor brenda një kohë të caktuar ( 
orë, ditë, javë, muaj, vite )  ёshtё:



 Sasia fikse e prodhuar pёr punёtor

 Sasia variabile e prodhuar pёr punёtor

 Efikasiteti

 Produktiviteti



 30. Shpenzimet e ulëta bëjnë pjesë te:
 S: përparësit
 Mundësit , Shanset
 T( kërcënimet, rreziqet)
 W: Dobësitë

 31.Kriza/recensioni ekonomik bënë pjesë te:
 S: përparësit
 Mundësit , Shanset
 T( kërcënimet, rreziqet)
 W: Dobësitë

 32.Rritja e nivelit të konsumit dhe e GDP  bënë pjesë te:
 S: përparësit
 Mundësit , Shanset
 T( kërcënimet, rreziqet)
 W: Dobësitë



 33 Cili prejё ketyre faktorve ndikonё nё kёrkesё:

 Çmimet e mallrave zëvendësues dhe plotësues
 Çmimet e faktorëve të prodhimit (burimeve)
 Çmimet e mallrave të lidhur
 Pritjet e ofruesve


 34. Cili prejё kёtyre faktorve ndikonё nё ofertё:

 Çmimet e mallrave zëvendësues dhe plotësues
 Pritjet e konsmatorëve
 Shijet dhe preferencat
 Çmimet e mallrave të lidhur

 35.Rrugët e rritjes së kaitalit janë:
 Shitja e patentave
 Blerja e makinave
 Blerja e ndёrtesave
 Shitja e obligacioneve



 37.Shpenzimet monetare që bën firma drejtpërdrejt në treg për blerjen e 
burimeve,si fuqia punëtore,lëndët e para,energjia elektrike përfaqësojnë:

 Kostot implicite (të nënkuptuara)  
 Kosto fikse (FC).
 Kostot eksplicite (te shprehura
 Kosto të ndryshueshme (variabël,VC).

 38. Kostot qё lidhen me inputet që janë pronë e vetë firmës dhe janë të
barabarta me pagesat monetare që mund të merreshin nga përdorimi
më i mirë alternative i tyre:

 Kostot implicite (të nënkuptuara)  
 Kosto fikse (FC).
 Kostot eksplicite (te shprehura
 Kosto të ndryshueshme (variabël,VC).

 39.Forma e trgut nё tё cilёn nё anёn e ofertёs dhe tё kёrkesёs shfaqenё
relativisht pak shitёs apo blerёs tё mdhenjё ёshtё:

 Monopoli
 Monopson
 Oligopol
 Moratorium



 40.Aftёsia pagese e njё personi apo subjekti ekonomik ka tё bёjё me:

 Likuidim

 Likuiditet

 Likuidator

 Letёrkredi

 41.Kur kemi inflacion tё kёrkesёs?

 Rritja e kёrkesёs pёr mallra dhe shёrbime pa pasurё njё rritje tё kёrkesёs individuale

 Rritja e kёrkesёs pёr mallra dhe shёrbime pa pasurё njё rritje pёrkatёse tё ofertesё sё tyre

 Rritja e kёrkesёs pёr mallra dhe shёrbime duke  pasurё njё rritje pёrkatёse tё ofertesё sё tyre

 Rritja e kёrkesёs pёr mallra dhe shёrbime duke pasurё njё rritje tё kёrkesёs individuale

 42.Shkenca qё studion alokimin e burimeve tё kufizuara midis nevojave konkurruese tё pa 
kufizuara ёshtё:

 Makroekonomia

 Ekonomiksi

 Mezoekonomia

 Asnjёra nga opcionet

 43.Bilanci i tё gjitha transaksioneve ekonomike dhe tregtare,tё cilat kryhen Brenda njё
periudhe tё caktuar,zakonisht njё vit,ndёrmjet subjekteve ekonomike tё njё vendi dhe atyre tё
huaja ka tё bёj me:

 Bilancin e gjendjes

 Bilancin e suksesit

 Bilancin tregtar

 Bilanc pagesash



 44.Aksionet qё u japin pronarve tё tyre tё drejta tё njёjta dhe qё
pёrfaqёsojnё pretendimin pёfundimtar mbi mjetet dhe
pretendimet e njё korporate dhe tё drejten e votesё janё:

 Aksionet e preferushme
 Aksionet e konvertushme
 Aksionet e zakonshme
 Aksionet me tё drejta special

 45.Aksionet me dividendё fikse,tё cilat u japin pronarve tё tyre tё
drejta tё veҫanta tё priviligjuara dhe shpesh me kufizime tё sё
drejtёs sё votёs janё:

 Aksionet e preferushme
 Aksionet e konvertushme
 Aksionet e zakonshme
 Aksionet me tё drejta special

 46.Letrat me vlerё, qё pronarve tё tyre u jep tё drejtёn nё
pjesmarrjenё e njё shoqёrie aksionere,tё drejtёn mbi dividend tё
drejta nё informacion e tё tjera ёshtё:

 Obligacion
 Aksion
 Afatё i pagesёs
 Kambial



 48.Tiparet e tregut konurencial janё:
 Ekzistenca një numër të madh firmash në treg. Secila pre tyre tregton vetëm 

një pjesë të vogël, të pakonsiderueshme të sasisë së përgjithshme që tregtohet
 Ekzistenca një numër të vogël firmash në treg. Secila pre tyre tregton vetëm një 

pjesë të vogël, të pakonsiderueshme të sasisë së përgjithshme që tregtohet
 Blerësit dhe shitësit nuk janë  mirë informuar, nuk kanë njohuri të plota për 

çmimet dhe produktet në treg.
 Ka vështerësi të hyrjes dhe daljes së firmave nga dega




 49.Qeveria ndërhyn në jetën ekonomike duke ndjekur kryesisht kёto synime
kryesore:

 Stabilizimin e ekonomisë,duke rritur luhatjet ciklike të ekonomisë,duke rritur
papunësinë dhe inflacionin dhe duke nxitur rritjen ekonomike

 Rritjen e efiçencës,duke kufizuar format e konkurencës të plotë
 Rritjen e efiçencës,duke kufizuar format e konkurencës jo të plotë
 Asnjёra nga keto opcione

 50 Plani i biznesit duhet të sigurojë informatat e mëposhtme:
 Kush do ta hartojë planin e biznesit ?
 Ku ndodhemi ne momentin e tashem?
 Pёr sigurinё e vendit
 Sa janë të pa vlefshme sakrificat në krahasim me investimet qe kemi për të

bërë?



 55. Si llogaritet Produkti i brenshёm bruto ( GDP)
 a)  GNP= GDP+ tё hyrat nga residentёt jashtё vendit-tё hyrat e 

fituara nga jo rezidentet nё ekonomi vendore.
 b) GDP=konsumi individual+konsumi qeveritar+ 

investimet+eksporti-importi
 c) konsumi individual-konsumi qeveritar- investimet+eksporti-

importi
 d) konsumi individual+konsumi qeveritar+ investimet-

eksporti+importi

 56.Si llogaritet Produkti i konmёtar neto (NNP)
 a) NNP=GNP+A
 b) NNP=GDP-A
 c) NNP=GDP+A+Q
 d) NNP=GNP-A

 57) Njё Koncept i pёrgjithshёm qё shpreh tё gjitha transaksionet e 
njё vendi me vendet e tjera gjatё njё viti ёshtё:

 Kёrkesa dhe oferta agregate
 Kёrkesa agregate
 Oferta aggregate
 Bilanci i pagesave (BoP)



 58. Nevoja për të dalluar shprehjen GDP reale 
nga GDP nominale, lidhet me një koncept tjetër 
të rëndesishëm makroekonomik është:

 GDP
 GNP
 Punëzënia dhe papunësia
 inflacionin.

 59. Inflacioni, rritja ekonomike dhe papunësia 
gjejnë gërshëtimin e tyre në konceptin :

 GDP
 GNP
 Ciklet e biznesit
 Bilanci i pagesave (BoP)



 Në cilen form të biznesit partnerët nuk janë të barabart për sa
i përket të drejtave dhe detyrimeve?
◦ Shoqerit komandite
◦ Shoqeri me pergjegjsi te kufizuara
◦ Zejtaria
◦ Shoqerit Aksionare

 Cili pjestar në kompani (biznes) nuk mban përgjegjësi me 
pasurin private, por vetëm me pjesën e investuar si dhe nuk
ka të drejtë vendimmarrje por vetëm kontrolli?

 Komplimentari
 Komanditori
 Zejatri
 Aksionari

 Cili pjestar në kompani (biznes) mban përgjegjësi të
pakufizuar, si dhe ka të drejtë vendimmarrje?
 Komplimentari
 Komanditori
 Zejatri
 Aksionari



 Si quhet franshiza e cila zbatuesi i saj blen të drejtën për
t’u identifiku me emrin e franshizorit, por pa shpërndarjen
e produkteve të veqanta nën emrin e prodhuesit?

 Franshiza e emrit tregtar
 Franshiza e shpërndarjes së produktit
 Franshiza e pastër


 Si quhet franshiza e cila përfshinë sigurimin e zbatuesit
me një formë complete të biznesit, me licencën për emrin
tregtar, të drejtat e shitjes së produkteve ose shërbimeve?

 Franshiza e emrit tregtar
 Franshiza e shpërndarjes së produktit
 Franshiza e pastër
 Franshiza e paster dhe e emrit tregtar




 Në qoftë se të ardhurat shtetrore i tejkalojnë shpenzimet shtetrore, atëher themi se kemi 
buxhet:

 Suficitar

 Buxhet të balancuar

 Buxhet të pabalancuar

 Deficitar



 Në qoftë se të shpenzimet shtetrore i tejkalojnë të ardhurat shtetrore, atëher themi se kemi 
buxhet 
◦ Sufiçitar
◦ buxhet të balancuar
◦ buxhet të pabalancuar
◦ deficitar



 Pika më e lartë e qdo cikli ekonomik është :

 a) Faza e gjallërimit

 b) Faza e bumit

 c) Faza e krizës(depresionit)

 d) Faza e punës gjatë verës

 12. Kush ka të drejtën e emitimit të parasë?

 Qeveria

 Bankat komerciale

 Banka Qendrore

 ProCredit Bank


