MATURA SHTETËRORE 2019

Ekonomi - Sesioni II
1. Sistemi ekonomik që bazohet në planifikimin e ekonomisë për zgjidhjen e
problemit themelor është:
1 pikë
A) ekonomia e tregut.
B) ekonomia e përzier.
C) ekonomia tradicionale.
D) ekonomia e komanduar.
2. Grafiku i mëposhtëm tregon kufirin
e mundësive të prodhimit për një vend,
në një periudhë të dhënë kohe.
Tregoni çfarë përfaqësojnë pikat A,B,C
për burimet ekonomike të vendit.
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B
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3. Në qoftë se patatet janë mall inferior, atëherë rritja e të ardhurave do të çojë në:
1 pikë
A) ulje të ofertës së patateve.
B) rritje të ofertës së patateve.
C) ulje të kërkesës së patateve.
D) rritje të kërkesës së patateve.
4. Si pasojë e rritjes së nivelit të çmimit të produktit me 10%, sasia e ofruar në treg
u rrit me 15%. Në këtë rast themi që oferta është:
1 pikë
A) elastike.
B) jo elastike.
C) plotësisht elastike.
D) me elasticitet njësi.
5. Në një treg konkurrues, nëse sasia e kërkuar është më e madhe se sasia e
ofruar, atëherë:
1 pikë
A) ekuilibri është arritur.
B) çmimi i tregut do të ulet.
C) çmimi i tregut do të rritet.
D) në treg kemi tepricë malli.
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6.
A)
B)
C)
D)

Vendosja e një takse mbi prodhimin e një malli, do të sjellë:
1 pikë
zhvendosjen në të majtë të lakores së ofertës për mallin dhe rritje të çmimit.
zhvendosjen në të djathtë të lakores së ofertës për mallin dhe ulje të çmimit.
zhvendosjen në të majtë të lakores së kërkesës për mallin dhe ulje të çmimit.
zhvendosjen në të djathtë të lakores së kërkesës për mallin dhe rritje të çmimit.

7. Tabela e mëposhtme tregon kërkesën dhe ofertën për një produkt të caktuar.
3 pikë
P (Çmimi)
QD (Sasia e kërkuar)
QS (Sasia e ofruar)

19
7

18
9

17
11

16
13

15
15

14
17

13
19

a) Përcaktoni sasinë ekuilibër.
b) Përcaktoni çmimin ekuilibër.
c) Nëse qeveria ndërhyn duke vendosur çmimin 6 njësi paraje, tregoni si do te
quhet ky çmim?
8. Elasticiteti i kërkesës për një mall është i barabartë me 0 ( Ed=0).
4 pikë
a) Si paraqitet kërkesa në lidhje me çmimin ?
b) Çfarë mund të themi në këtë rast për reagimin e sasisë së kërkuar si pasojë e
ndryshimit të çmimit?
c) Bëni paraqitjen grafike të këtij elasticiteti.
d) Jepni një shembull për këtë lloj elasticiteti.
9. Ana dëshiron të kursejë një pjesë të të ardhurave të saj. Tregoni tre faktorë në
të cilët do të mbështetet ajo për të rritur masën e kursimit.
3 pikë
10. Cila nga alternativat e mëposhtme përfaqëson burim të brendshëm të financimit
të biznesit?
1 pikë
A) Kredia bankare.
B) Fondi i amortizimit.
C) Shitja e aksioneve.
D) Shitja e obligacioneve.
11. Eri do të fillojë një biznes së bashku me mikun e tij Oltin. Për të filluar këtë biznes
me ortakëri ata duan të dinë:
3 pikë
a) dy përparësi të firmave me ortakëri.
b) një mangësi të firmave me ortakëri.
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12. Firma nuk prodhon asnjë njësi produkti dhe në këtë nivel ka kosto totale 100
njësi paraje. Kosto fikse mesatare e saj kur prodhon 10 njësi produkti është:
A) 10 njësi paraje.
1 pikë
B) 20 njësi paraje.
C) 30 njësi paraje.
D) 40 njësi paraje.
13. Cili tregues i firmës paraqet shtesën në të ardhurat e përgjithshme, kur firma rrit
me një njësi sasinë e shitur?
1 pikë
A) AR
B) MR
C) APP
D) MPP
14. Një firmë në konkurrencë të plotë, në periudhë afatshkurtër, ka treguesit e
tabelës së mëposhtme.
3 pikë
Sasia e produktit
Shpenzimet totale

0
18

1
30

2
45

3
75

4
100

5
120

6
150

a) Sa është kostoja fikse e produktit?
b) Sa është kostoja margjinale, kur firma prodhon 5 njësi produkti?
c) Sa është kostoja e përgjithshme kur firma prodhon 4 njësi produkti?
15. Cila nga alternativat e mëposhtme nuk është karakteristikë e një tregu në
konkurrencë monopolistike?
1 pikë
A) Numri i firmave është i madh.
B) Firma është çmim pranuese.
C) Produkti që firma ofron është i diferencuar.
D) Është e lehtë të hysh dhe të dalësh nga tregu.
16. Duke u bazuar në shembujt e mëposhtëm përcaktoni për çfarë strukture tregu
bëhet fjalë.
3 pikë
a) Në rrugën ‘Myslim Shyri’ ka shumë firma që tregtojnë veshje të ndryshme.
b) Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime në Tiranë është e vetmja që ofron ujë të
pijshëm për banorët e saj.
c) Disa banka të nivelit të dytë në Shqipëri realizojnë 60% të shërbimeve për
subjektet ekonomike.
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17. Supozojmë se një numër i madh studentësh diplomohen në degën ekonomi. Në
një situatë të tillë çfarë do të ndodhë në tregun e punës së ekonomistëve?
A) oferta e punës do të rritej, si pasojë niveli i pagës do të ulej.
1 pikë
B) oferta e punës do të ulej, si pasojë niveli i pagës do të ulej.
C) oferta e punës do të rritej, si pasojë niveli i pagës do të rritej.
D) oferta e punës do të ulej, si pasojë paga nuk do të ndryshonte.
18. Qeveria po koordinon veprimtaritë e saj për mbrojtjen e mjedisit.
Cilin nga funksionet po ushtron ajo?
A) Mbrojtjen e konsumatorit.
B) Trajtimin e eksternaliteteve.
C) Garantimin e pronës private.
D) Garantimin e konkurrencës në treg.
19. Listoni tri arsye pse paguajmë taksa.

1 pikë

3 pikë

20. Identifikoni:
3 pikë
a) dy funksione të Bankës Qendrore, që lidhen drejtpërdrejtë me Bankat
e nivelit të dytë.
b) një funksion të Bankës Qendrore, që lidhet me qeverinë.
21. GDP –ja / PBB- ja reale përfaqëson:
1 pikë
A) vlerën e mallrave dhe shërbimeve prodhuar për një person.
B) vlerën e mallrave dhe shërbimeve prodhuar nga ekonomitë e nëndheshme.
C) vlerën e mallrave dhe shërbimeve prodhuar në një vit, të llogaritura me çmimet
aktuale.
D) vlerën e mallrave dhe shërbimeve prodhuar në një vit, të llogaritura me çmimet
e vitit bazë.
22. Nëse një vend është në nivelin e punëzënies së plotë kjo do të thotë që norma
e papunësisë është e barabartë me:
1 pikë
A) zero.
B) normën e papunësisë ciklike.
C) normën natyrore të papunësisë.
D) normën e papunësisë friksionale.
23. Në cilin përbërës të GDP-së/ PBB-së (C,I,G,NX) do të ndikojë secili prej
transaksioneve të mëposhtme?
3 pikë
a) Blerja e mobilieve të reja nga një familje.
b) Shitja e një makine nga kompania BMW në vendin tonë.
c) Ndërtimi i një rruge të re.
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24. Vlera e CPI-së së SHBA-së në vitin 1927 ka qenë 17.4 ndërsa në vitin 1928
shkoi në 17.1. Bazuar në këto të dhëna zyrtare:
2 pikë
a) llogaritni normën e inflacionit ndërmjet këtyre viteve.
b) përcaktoni nëse është inflacion, deflacion apo disinflacion.
25. Qeveria në kuadrin e politikës fiskale përdor instrumentin e:
A) blerjes së bonove të thesarit.
B) rritjes së normës së ri financimit.
C) uljes së shpenzimeve qeveritare.
D) rritjes së rezervës së detyrueshme.

1 pikë

26. Si ndikojnë veprimet e mëposhtme të Bankës së Shqipërisë në ofertën
monetare, kur ajo:
2 pikë
a) blen 20 milionë lekë bono thesari.
b) rrit normën e rezervës së detyrueshme nga 2% në 5%.
27. Gjatë festave të fund vitit kursi i këmbimit të euros bie në raport me lekun.
Kjo shkaktohet nga rritja e:
1 pikë
A) importeve në vend.
B) normave të interesit.
C) ofertës për euro në treg.
D) kërkesës për euro në treg.
28. Cili nga pohimet e mëposhtëm përbën detyrim etik sipas teorisë së palëve të
interesuara?
1 pikë
A) Detyrimi që parësorë janë pronarët e biznesit.
B) Detyrimi që biznesi duhet t’i parashikojë dëmet.
C) Detyrimi që një biznes duhet t’i bindet vetëm ligjit.
D) Detyrimi që nuk duhet të shpenzojë para, nëse nuk sjell para shtesë.
29. Një nga problematikat më të dukshme sot në biznesin global është punësimi i të
miturve. Në rast se një drejtues biznesi punëson disa të mitur në kompaninë e
tij, cilat mendoni se do të ishin tri nga problemet me të cilat do të përballej ai?
3 pikë
30. Bora bën pyetje, parashikon dhe mbledh informacion për arsimin e lartë në
Shqipëri dhe në vende të tjera. Cila është aftësia për sukses që po përdor Bora
në këtë rast?
1 pikë
A) Vrojton me kujdes.
B) Përcjell ide me shkrim.
C) Mëson përmes kërkimit.
D) Dëgjon në mënyrë aktive.
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31. Buxheti individual përfaqëson:
A) plan për investimet e të ardhmes në një biznes.
B) të ardhurat e individit nga shpërblime të ndryshme.
C) plan për të ardhurat, shpenzimet dhe menaxhimin e tyre.
D) të ardhurat e individit të siguruara gjatë një periudhe të caktuar.

1 pikë

32. Për një buxhetim të suksesshëm duhet të bëni shpenzime:
A) po aq sa fitoni.
B) të domosdoshme.
C) të ndryshueshme.
D) më pak sesa fitoni.

1 pikë

33. Cili është hapi i fundit për një sipërmarrje të suksesshme?
A) Përcaktimi i tregut.
B) Hartimi i planit të biznesit.
C) Zgjedhja e produktit të duhur.
D) Marrja e informacionit në treg.

1 pikë

34. Listoni dy nga elementet për një biznes të ri të suksesshëm.

2 pikë
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