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Abstrakt

Në kuadër të këtij punimi do të analizohet komponentët e rritjes ekonomike në kuadër të
komponentëve të GDP-së. Ky studim shqyrton analizën teorike dhe empirike të komponentëve të
cilët kanë ndikuar dhe po ndikojnë në rritjen ekonomike në kuadër të GDP-së. Qëllimi i këtij
punimi është për të bërë një vështrim të hollësishëm të komponentëve të cilët kanë ndikuar më së
shumti në rritjen ekonomike nëpërmjet matjes së komponentëve të Konsumit, investimeve,
shpenzimeve qeveritare dhe eksportit.
Andaj në këtë punim në analizë janë përfshi të dhënat nga viti 2004 deri në vitin 2014, dhe
janë analizuar dhe secili komponentë i GDP-së nominale. Nga rezultatet e përpunuar me programin
e Stata, duke bërë analizën deskriptive, analizën grafike dhe duke analizuar regresionin linear të
shumë fishtë që është më i përshtatshëm konstatojmë se komponenti që ka signifikacën prej 0.001
është konsumi familjar, ndërsa e dyta renditet shpenzimet e qeverisë me nivel të signifikancës
0.022, ndërsa komponenti i tretë janë investime me nivel të signifikancës 0.046, po ashtu, edhe
komponenti që ka ndikim në rritjen GDP-së nominale është edhe eksporti, mirëpo i cili nuk është
jo signifikant.
Gjithashtu në këtë punim është analizuar edhe GDP-ja në raport me papunësinë, nëpërmjet
regresionit linear të thjeshtë, duke përfshi statistikën dreskriptive, po ashtu edhe grafikun ndërmjet
GDP-së dhe papunësinë, duke përfshi edhe analizën e regresionit linear, ku konstatojmë se rritja e
GDP-së nominale për 1 % do të ndikonte në uljen e papunësisë për 0.43%, në nivel të
siginifikancës 0.013
Në këtë studim është analizuar edhe parametri i varfërisë, duke analizuar GDP-në në raport
me varfërinë, duke filluar me statistikën deskriptive, dhe me analizën e regresionit linear të
thjeshtë. Andaj, në bazë të rezultateve mund të konkludojmë se GDP-ja nominale ndikon në uljen
e varfërisë, nëse GDP-ja nominale rritet për 1%, atëherë varfëria do të ulet për 0.67 % që është në
nivelin e signifikancës me 0.0001.
Punimi do të ketë edhe analiza me korrelacione duke u bazuar në të dhënat e marruara nga
hulumtimi i bërë me fokus grupe me 250 biznese, si prodhuese, tregtare dhe shërbyese. Po ashtu,

edhe me korrelacione të nxjerruara nga të dhënat që janë marr nga respodentët ekspert prej 100
pyetësorëve.
Sipas rezultateve të ekspertëve dhe të bizneseve konstatojmë se Hipoteza: politikat
qeveritare kanë ndikim në uljen e papunësisë dhe varfërisë, konstatojmë se është në nivel të
singnifikancës 0.0001. Po ashtu, edhe tek analiza për biznese është nivel të signifikancës 0.0001.
Hipoteza e radhës: mobilizimi dhe avancimi i sektorit privat ndikon në uljen e papunësisë
dhe varfërisë, nga analiza e të dhënave nga ekspertët niveli signifikancës është 0.03, ndërsa nga
analiza e të dhënave nga bizneset për të njëjtën hipotezë është signifikantë me 0.0001.
Për testimin e hipotezës së radhës në bazë të rezultateve të analizuar me të dhënat nga
ekspertët mund të konstatojmë se hipoteza: remitancat dhe donacionet janë në funksion të rritjes
ekonomike, konstatojmë se remitancat me nivel të signifikancës 0.03, ndërsa donacionet janë jo
signifikantë. Ndërsa nga të dhënat e bizneseve kjo hipotezë (remitancat) janë në nivel të
signifikancës për 0.03, ndërsa donacionet janë jo signifikant edhe për biznesët. Në bazë të këtyre
rezultateve konstatojmë se remitancat janë në funksion të rritjes ekonomike, ndërsa donacionet
nuk janë në funksion të rritjes ekonomike.
Analiza e hipotezës së radhës: Varfëria është rezultat i qasjes së pabarabartë të
komuniteteve në resurset ekonomike, arsimim dhe punësim”, konstatojmë se nga analiza e të
dhënave të nxjerruara nga ekspertët është në nivel të signifikancës 0.0001, ndërsa për të njëjtën
hipotezë të dhënat e analizuar nga bizneset është signifikancë me 0.03.
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Abstract

Within this paper the components of economic growth within the components of GDP will
be analyzed. This study examines the theoretical and empirical analysis of the components that
have contributed to and are contributing to economic growth within the GDP. The purpose of this
paper is to make a detailed overview of the components that have contributed the most to the
economic growth by measuring the components of consumption, investment, government
spending and exports.
So, in this paper the analysis includes the data from 2004 to 2014, and each component of
nominal GDP was analyzed. From the results elaborated by Stata program, analyzing descriptive
graphic analysis and analyzing linear regression of many fold which is more convenient, we
conclude that the component that has significant of 0.001 is household consumption, while the
second component is the government spending level significant 0.022, while the third component
is the significant investments 0.046 level. Also, the component that has an impact on nominal GDP
growth is exports, but that is not significant.
Also in this paper it is analyzed the GDP in relation to unemployment, through the simple
linear regression, including deskriptive statistics, as well as the graph between GDP and
unemployment, including the analysis of linear regression, where we conclude that the increase in
nominal GDP to 1% will significantly lower the unemployment at 0.43%, at the level of 0.013
significant.
This study analyzed the parameter of poverty, analyzing GDP in relation to poverty,
starting with descriptive statistics and the simple linear regression analysis. Therefore, based on
the results we can conclude that nominal GDP impacts on poverty reduction, if nominal GDP
increases by 1%, then poverty will decrease to 0.67% which is in the level of the significant
0.0001,
The paper will also correlate analysis based on data from the survey obtained in focus
groups of 250 businesses, manufacturing, trade and service. Also, with analysis and correlations
from data obtained from questionnaires of 100 corresponding experts.

According to the business and experts’ results we conclude that the Hypothesis:
government policies have an impact in reducing unemployment and poverty, we conclude that
significant level is 0.0001. Also, the business analysis significant level is 0.0001.
The next hypothesis: mobilization and the promotion of the private sector decreases
unemployment and poverty. The analysis of data from experts significant level is 0.03, while the
analysis of data from businesses for the same hypothesis the significant is 0.0001.
For the next tested hypothesis based on the results of analyzing the data by experts we can
conclude that the hypothesis: remittances and donations are in the function of economic growth,
we conclude that remittances are 0.03 significant level, while donations are not significant. While
from the business data this hypothesis (remittances) is significant 0.03 level, while donations are
not significant for business. Based on these results we conclude that remittances are in the function
of economic growth, while donations are not in the function of economic growth.
Analysis of the following hypothesis: Poverty is the result of unequal access of
communities to economic resources, education and employment ", we conclude that the analysis
of data extracted by experts is at the significant 0.0001, while for the same hypothesis data
significance analyzed by businesses is 0.03.
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