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Kërkesa agregate 

• Përfaqëson sasinë e përgjithshme të mallrave 

dhe të shërbimeve përfundimtare që 

konsumatorët, firmat dhe të huajt janë të 

gatshëm të blejnë për çdo nivel të dhënë 

çmimi. 

• Kërkesa agregate njëherit paraqet edhe 

shpenzimet agregate të planifikuara. 



Komponentët e kërkesës agregate 

– C;   

– I; 

– G; 

– Nx ( eksporti minus importi) 

• Faktorët Ekzogjen edhe Endogjen 

• Nëse të gjitha këto komponenta i paraqesim 

në grafikon do ta përfitojmë kurbën e kërkesës 

agregate siç shihet në vijim. 

 



Kërkesa agregate 
AD=C+I+G+Nx 



Faktorët që ndikojnë në AD 

• Efekti i bilanceve reale- nëse kemi ngritje të 
çmimeve atëher ne do të kemi më pak para në 
dorë dhe njëherit më pak mundësi për të blerë. 
(Kemi zhvendosje në të ________) 

• Efekti i normave të interesit – nëse rriten çmimet 
rritet edhe norma e interesit për shkak të 
kërkesës për para si pasoj ulen investimet dhe 
ulet AD. 

• Efekti i tregtisë së jashtme- nëse rritet çmimi i 
produkteve të prodhuar në Kosovë qfarë 
produktesh do të bleni? Pra e vreni ndikimin e tij? 

 



Oferta Agregate 

• Paraqet të gjitha produktet që prodhuesit 

ofrojnë në treg me nivele të ndryshme të 

çmimeve për një kohë të caktuar. 

• Periudhë afatshkurtër: ndryshon çmimi, paga 

jo. 

• Periudhë afatgjatë- ndryshon çmimi edhe 

paga. 

 



AS në periudh afatshkurtër 

• Ka prirje pozitive sepse: 

– Çmimet e larta firmat ofrojnë më shumë; 

– Rritet kostoja e prodhimit rritet edhe çmimi. 

• Gjithashtu ndikon Produkti potencial sepse 

çdo vend e ka kufirin sa mund të prodhoj. 

• Sjellja pagë çmim- varësisht se a kemi apo nuk 

kemi presion të pagës gjatë procesit të 

prodhimit. 



AS afatshkurtër 

• Pjesa e I- kemi mos 

përdorim të kapacitet 

 

• Pjesa e II- mesatarisht 

 

• Pjesa e III- arrihet 

Produkti potencial 

 

 



AS në periudhë afatgjata 

• është vertikale për dy arsye: 

– Produkti aktual përputhet me atë potencial 

– Të gjitha kostot e prodhimit bëhen të 

ndryshueshme. 

 



Zhvendosja e AS 

• Zhvendosja lart apo poshtë varet nga: 

– Pagat; 

– Çmimet e inputeve; 

– Produktiviteti; 

– Goditjet e ofertës; 

– Inflacioni. 



Ekuilibri makroekonomik 

• Paraqit ekuilibrin makroekonomik? 

• Ekuilibri klasik  

• Nëse AD kthehet prapa, sasia zvogëlohet nga 

A në B, por për shkak të ofertës së tepërt 

kthehet në C. Pra, ska papunësi të detyruar. 

 



Ekuilibri Kejnsian 

• Çmimet dhe pagat janë të 

 pandryshuara në periudha  

afatshkurtëra, gjë që bënë 

 që oferta të jetë  

pjesërisht e pjerrët. 

• Janë dy përfundime: ekziston ekuilibër në 

kushte të ekonomisë jo të plotë; dhe qeveria 

mund të ndikon në aktivitetin ekonomik. 



Ushtrime 

• Paraqesim edhe njëher grafikisht dhe 

komentojmë: 

– Kërkesën agregate; 

– Ofertën agregate, periudhë shkurtër dhe gjatë; 

– Ekuilibrin makroekonomik; 

– Ekuilibrin sipas klasikëve; dhe 

– Ekuilibrin sipas kejnsianeve 


