
USHTRIMI  I - III 

MAKROEKONOMI 

Ass. Neshat Podvorica 

 

1. Cka e spjegon faktin që vlera e prodhimit të përgjithshëm (GDP) në Kosovë është rritur për 

4.6%, derisa vlera e GDP për kapita është rritur vetëm me 2%? 

a. rritja e prodhimit të përgjithshëm nuk ka mundur të jetë në hap me rritjen e popullsisë.  

b. rritja e prodhimit të përgjithshëm ka ndodhur njëherit me zvoglimin e popullsisë.  

c. rritja e prodhimit të përgjithshëm ka ndodhur njëherit me zvoglimin e forcës punëtore.  

d. rritja e popullsisë në nivel vendi ka kontribuar që rritja e prodhimit të jetë më e madhe 

se rritja e popullsisë. 

2. Nëse themi se ekziston diferencë pozitive në ciklin e biznesit atëher cili është raporti në mes të 

produkteve: 

 a. Produkti potencial > Produkti aktual 

 b. Produkti potencial < Produkti aktual  

 c. Produkti potencial = Produkti aktual 

 d. Asnjëra më lartë 

3. Nëse për llogaritjen e GDP-së kemi përdorur: vlerën e shtuar të produkteve, kompensimin e 

punonjësve, taksat e korporatave, atëher cilat metoda të prodhimit janë përdorur: 

 a. Metoda e të ardhurave dhe shpenzimeve 

 b. Metoda e shpenzimeve dhe prodhimit 

 c. Metoda e të ardhurave dhe shpenzimeve  

 d. Metoda e prodhimit dhe të ardhurave 

4. Si arsyetohet oferta agregate në periudhë afatshkurtër sipas shkollës Kejnsiane, dhe paraqit 

grafikisht.   ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________. 

 

 



5. Vizato ekuilibrin makroekonomik sipas shkollës klasike dhe asaj kejnsiane dhe komento? 

Ekuilibri Klasik      Ekuilibri Kejnsian 

 

 

 

 

6. Të ardhurat permanente janë __________________________________________________, 

ndërsa të ardhurat aktuale paraqesin _______________________________________________ 

______, e që diferenca mes tyre jep ___________________________________________. 

7. Shkolla Kejnsiane investimet i lidh me _____________________, sepse bizneset __________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Prirja marxhinale për konsum paraqet: 

a. Sa konsumojmë më shumë me rastin e zvoglimit të të ardhurave për një njësi; 

b. Sa kursejm nëse na rriten të ardhurat për një njësi; 

c. Raportin në mes konsumit dhe kursimit; 

d. Sa konsumojmë më shumë me rastin e rritjes së të ardhurave për një njësi. 

9. Komento formulën dhe trego cilës shkollë i referohet: 

It=v(Yt – Yt-1) 

 

 

 

 

10.  Sipas shkollës klasike cilët janë faktorët që ndikojnë në investime dhe komento njërin nga 

faktorët: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


