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Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB)

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) është vlera e tregut e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të

përdoruesve përfundimtarë të prodhuara në vend gjatë një periudhe kohore (vit ose tremujor).

PBB-ja mat prodhimin - ajo është krijuar për të matur prodhimin e mallrave dhe shërbimeve të

prodhuara në një ekonomi. Përkufizimi i PBB-së na tregon shumë se çfarë mat ajo. Ajo mat

“vlerën e tregut” të mallrave dhe shërbimeve të prodhuara. Çmimet e tregut të paguara për

artikuj të ndryshëm përcaktojnë se sa ato i shtojnë PBB-së. Për shembull, nëse një automjet i ri

shitet për 20 000 $ krahasuar me 1000 $ për një televizior të ri, automjeti shton 20 herë më

shumë në PBB sesa televizori.

Mallrat dhe shërbimet numërohen vetëm kur blihen nga përdoruesit e tyre

përfundimtarë. Shumë mallra kalojnë një numër fazash të ndërmjetme prodhimi. Blerjet e

lëndëve të para dhe mallrave ndërsa kalojnë nëpër këto faza të ndërmjetme prodhimi nuk

llogariten sepse vlera e tyre do të reflektohet në çmimin e blerjes që paguhet nga përdoruesi

përfundimtar i mallit ose i shërbimit. Prandaj, nëse do të llogariteshin lëndët e para dhe mallrat

e ndërmjetme bashkë me çmimet e blerjes të paguara nga përdoruesit përfundimtarë, do të

kishim numërim të dyfishtë.

PBB-ja është matja e “prodhimit vendas”: produkti i prodhuar brenda kufijve

gjeografikë të vendit pavarësisht nëse reflekton përpjekjet prodhuese të shtetasve ose të të

huajve. Përjashtohet prodhimi jashtë kufijve gjeografikë të një vendi nga shtetasit e tij. Për

shembull, të ardhurat që krijohen nga një konsulent biznesi amerikan që punon në Meksikë

shton PBB-në e Meksikës, por jo atë të Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu, të ardhurat e një

inxhinieri kimist që punon në SHBA, do të përfshiheshin në PBB-në e Shteteve të Bashkuara,

por jo të Japonisë.

Në PBB-në e këtij viti përfshihen vetëm mallrat dhe shërbimet e prodhuara gjatë

periudhës aktuale. Blerja dhe shitja e artikujve të përdorur nuk përfshihet sepse ato nuk

reflektojnë prodhimin aktual. Vlera e tyre është llogaritur më herët në periudhën e mëparshme

kur ato janë prodhuar. Për shembull, shitja e një automjeti të vitit 2007 në vitin 2010 nuk do të
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përfshihej në PBB-në e vitit 2010, sepse nuk është prodhuar në vitin 2010. Ajo është përfshirë

tashmë në PBB-në e vitit 2007 kur është prodhuar dhe duke e përfshirë përsëri kur rishitet

artikulli i përdorur, do të sillte numërim të dyfishtë. Në kontrast me këtë, shërbimet e një

personi që ndihmon në organizimin e transaksionit të mallrave të përdorura, pronave dhe

aktiveve financiare, si dhe mallrave të tjera reflekton prodhimin aktual. Prandaj, komisionet e

shitjeve dhe pagesat e tjera për shërbimet e shitjeve të ofruara gjatë vitit llogariten kur ofrohen.

Transaksionet financiare dhe pagesat e transferueshme përjashtohen sepse ato nuk përfshijnë

prodhim.

Blerja dhe shitja e aksioneve dhe instrumenteve të tjera financiare si obligacionet,

fondet e përbashkëta dhe depozitat me afat, përbëjnë një transferim të pronësisë nga një person

ose organizatë në tjetrën. Gjithashtu, përfitimet nga sigurimet shoqërore, pagesat e invaliditetit,

dhuratat dhe pagesa të tjera të transferueshme, janë thjesht lëvizje e të ardhurave dhe të

drejtave të pronësisë nga njëra palë te tjetra. Ato nuk përfshijnë prodhim të brendshëm, prandaj

këto transferta nuk përfshihen në PBB.

PBB-ja mat prodhimin mes tregjeve. Nuk përfshihen aktivitetet prodhuese jo-tregtare.

Për shembull, prodhimi brenda familjes si p.sh. prodhimi i ushqimeve dhe shërbimet e kujdesit

të fëmijëve nuk përfshijnë transaksione tregtare dhe prandaj nuk përfshihen në PBB. Më tej,

PBB-ja gjithashtu përjashton aktivitetet nga ekonomia e paligjshme, transaksionet e

paregjistruara si p.sh. ato që përfshijnë aktivitete të paligjshme si tregtia e drogës, prostitucioni

dhe të ardhurat e paraportuara për të shmangur taksat.

PBB-ja mat prodhimin e mallrave dhe shërbimeve të prodhuara si në sektorin privat,

ashtu edhe atë qeveritar. Përfshihet prodhimi vendas i sektorit të biznesit, pavarësisht nëse

firmat zotërohen nga vendasit apo të huajt. Siç diskutuam më lart, pagesat e transferueshme

qeveritare nuk përfshihen. Por blerja dhe/ose sigurimi i mallrave dhe shërbimeve nga qeveritë

lokale, shtetërore dhe federale përfshihen në PBB sepse ato reflektojnë prodhimin aktual.

Krahasimet e PBB-së gjatë periudhave kohore
Kur kryejmë krahasime të PBB-së me kalimin e kohës, është e rëndësishme që të bëhen

përshtatje për ndryshimet në nivelin e përgjithshëm të çmimeve. Ka dy arsye pse PBB-ja
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nominale mund të jetë më e lartë në një periudhë në krahasim me tjetrën: (1) një rritje në

nivelin e përgjithshëm të çmimeve dhe (2) një rritje në sasinë e mallrave dhe shërbimeve të

prodhuara. Vetëm kjo e fundit përmirëson standardet e jetesës. Prandaj, ndërsa PBB-ja

nominale ndryshon me kalimin e kohës, është e rëndësishme të dallojmë mes rritjeve të PBB-

së që thjesht reflektojnë çmime më të larta nga ato që rezultojnë nga një rritje në sasinë e

mallrave dhe shërbimeve të prodhuara.

Ekonomistët përdorin një indeks çmimesh, deflatorin e PBB-së, për të përshtatur të

dhënat nominale të PBB-së për ndikimin e rritjeve në nivelin e përgjithshëm të çmimeve me

kalimin e kohës. Deflatori i PBB-së është matja e nivelit të përgjithshëm të çmimeve në lidhje

me një vit bazë, që i caktohet një vlerë prej 100. Ndërsa çmimet rriten në lidhje me vitin bazë,

deflatori i PBB-së do të rritet në mënyrë proporcionale. Deflatori i PBB-së mund të përdoret së

bashku me PBB-në nominale për të nxjerrë PBB-në reale, që është PBB-ja e matur në dollarë

të fuqisë konstante blerëse. PBB-ja reale përjashton rritjen e PBB-së nominale që rezulton

thjesht nga një rritje në nivelin e përgjithshëm të çmimeve. PBB-ja reale në këtë periudhë

kohore (t) e matur në terma të nivelit të çmimeve të vitit bazë, është e barabartë me:

Nëse çmimet tani janë më të larta se gjatë vitit bazë të mëparshëm, raporti në të djathtë

do të jetë më i vogël se një dhe do të përshtatë shifrën aktuale të PBB-së nominale për nivelin

më të lartë aktual të çmimeve krahasuar me vitin bazë të mëparshëm. Shqyrtoni shifrat e PBB-

së për Shtetet e Bashkuara në vitin 2005 dhe 2009. Në vitin 2009, PBB-ja nominale e Shteteve

të Bashkuara ishte 14 256 miliardë dollarë krahasuar me vetëm 12 638 miliardë dollarë në vitin

2005. Prandaj, PBB-ja nominale ishte 12,8 përqind më e lartë në vitin 2009 se në vitin 2005.

Por, një pjesë e madhe e kësaj rritjeje në PBB-në nominale reflektonte inflacionin në vend të

një rritjeje në prodhimin real. Deflatori i PBB-së, indeksi i çmimeve që mat ndryshimet në

kostot e të gjitha mallrave të përfshira në PBB, u rrit nga 100,0 gjatë vitit bazë 2005 në

109,7702 në vitin 2009. Kjo tregon se çmimet u rritën me rreth 9,8 përqind mes periudhës

2005 dhe 2009 (109,7702 -100,0. e shprehur si përqindje). Për të nxjerrë PBB-në reale të vitit
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2009, PBB-ja nominale e vitit 2009 duhet të deflatohet për nivelin e përgjithshëm më të lartë të

çmimeve krahasuar me vitin 2005. Duke përdorur ekuacionin e mësipërm, PBB-ja nominale e

vitit 2005 prej 14  256,3 miliardë fillimisht shumëzohet me 100 dhe më pas pjesëtohet me

deflatorin e PBB-së prej 109,7702. Kjo sjell një PBB reale prej 12  987,4 miliardë dollarë

[(14  256,3  $ *100)/ 109,7702], vetëm 2,8 përqind më të lartë se në vitin 2005. Prandaj,

megjithëse PBB-ja nominale është rritur me 12,8 përqind, PBB-ja reale është rritur me vetëm

2,8 përqind.

Kur krahasohet PBB-ja gjatë periudhave kohore, është shumë e rëndësishme që të

përdoret PBB-ja reale në vend të PBB-së nominale. Shifrat e PBB-së reale përjashtojnë

ndryshimet në nivelin e përgjithshëm të çmimeve, duke lënë vetëm ndryshimet në prodhimin

aktual të mallrave dhe shërbimeve të prodhuara. Kjo i bën krahasimet e PBB-ve reale më të

kuptueshme.

Gjithashtu, kur shqyrtohen standardet e jetesës gjatë periudhave kohore, preferohet të

përdoret PBB-ja për frymë, pra PBB-ja për person. Rritjet në PBB-në për frymë tregojnë se një

sasi më e madhe mallrash dhe shërbimesh për person po prodhohen me kalimin e kohës. Pa

rritjen e prodhimit për person, nuk mund të ketë përmirësime të standardeve të jetesës.

Në Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Zyrës së Tregtisë së Analizës Ekonomike

(BEA) e llogarit PBB-në çdo tremujor dhe i përdor këto llogaritje për të ofruar një përmbledhje

të ekonomisë së SHBA-së. BEA prodhon statistikat ekonomike që influencojnë vendimet e

zyrtarëve qeveritarë, biznesmenëve dhe individëve privatë. Statistikat që jepen në

http://www.bea.gov/index.htm ofrojnë një tablo gjithëpërfshirëse dhe të përditësuar të

ekonomisë së SHBA-së.

Ky artikull është kortezi e Ekonomiksit të Mendimit Praktik.
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