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Caktohet nga dekanati në fillim të vitit

Kjo lëndë trajton çështjet praktike dhe teorike të
politikave monetare në vendet e zhvilluara me
ekonomi te tregut, posaqerisht BE –ne dhe SHBA si
dhe kornizën istitucionale. Disa nga temat qe
trajtohen jane: Aftsia e Bankës Qendrore ne
rregullimin e Ofertes se paras si dhe kushtet e
krdititmit; faktoret me ndikim ne kërkesen per
para; dhe mardhenjet në mes te ndryshimit te
ofertes se paras dhe normes se interesit dhe
ndikimi i ketij ndryshimi ne arablat tjera
ekonomike.
Ky kurs ka për qëllim tu ofrojë studentëve
konceptet kryesore lidhur me teorin dhe praktikat
e politikave monetare si dhe ndikimi i saje ne
ekonominë nacionale. Modeli klasik sugjeron se
politika monetare nuk ka ndikim ne asnje variabel
reale te ekonomise, mirpo praktika tregon te
kunderten. Pikerisht per kete arsye debatohet
shume se cilat dobesi, mangesi jane ne treg qe i
mundesojne poitikes monetare qe te arrijne nje
efekt real ne ekonomi, sa eshte ky efekt i madh
dhe cilat politika do te mundesonin qe ky efekt te
jete afatgjate. Keto çështje jane komplikuar edhe
me teper duke patur parasysh inovacionet ne
tregun financiar dhe integrimet globale. Qellimi i
lendes eshte qe ti ofroj studenteve njohuri lidhur
me idete e reja dhe te vjetra ne menyre qe te
evaluohet se si Banka Qendrore duhet te menagjoj
me ekonomit perkatese.
Pas perfundimit te kursit studentet duhet te te
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jene ne gjendje te:
1. Kuptojne teorite e ndryshme lidhr me oferten
dhe kerkesen per para.
2. Kuptojne konkurrencen ne mes te teorive lidhur
me ate se si duhet udhehequr me politikat
monetare si dhe sfidat moderne.
3. Kuptojne teorite te cilat peshkruajn arritjen e
objektivave te politikes monetare.
4. Kuptojne problemet e politikes monetare qe
dalin nga tregu i hapur.
5. mesojne mbi zhvillimin e politkave monetare BE,
SHBA dhe vende tjera.

Metodat e vlerësimit:
Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'

Sulo Hadri, Ekonomia Monetare (Monetary
economy), Tiraë: 2000.
1. Mishkin, F. S., 2007, The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, Boston: Addison
Wesley.
2. Bain, K. and Howells, P.G.A., 2003, Monetary
Economics: Policy and Its Theoretical Basis, New
York: Palgrave MacMillan.

Ligjerata që do të zhvillohet
Kerkesa dhe oferta per para: Teoria kuantitave e parase
Kerkesa dhe oferta per para: Kerkesa per para
Kerkesa dhe oferta per para: Oferta e parase
Politika Monetare; IS/LM modeli karshi modelit monetarist
Politika Monetare; New Keynesian Phillips Curve
Politika Monetare; Pritjet dhe politika monetare
Politika Monetare; problemet monetare dhe shpjegimi i tyre
Banka qëndrore; Rregullat
Banka qëndrore; Panvarsia e BQ
Banka qëndrore; Objektivat e politikes monetare
Ekonomia e hapur dhe politika monetare; IS/LM - Model i
Mundell-it / Flemming-ut
Ekonomia e hapur dhe politika monetare; Qmimet fikse
Ekonomia e hapur dhe politika monetare; unioni valutor
Zhvillimet e reja te politikes monetare ne SHBA
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Java e pesëmbëdhjetë:

Diskutime/Seminare
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