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X

Lende mësimore e avancuar
Qellimi kryesor I kesaj lende eshte qe te
prezantohen informatat shkencore mbi
kete sector aq te rendesishem , qe ka
peshe specifike te madhe , madje edhe ne
ato shtete qe funksionojne me dominim
gati absolut te logjikes se tregut .
Qellimi kryesor I kursit eshte qe te
prezantohet roli I shtetit dhe I
institucioneve shteterore ne shekullin 21 .
Kjo analize ka nje peshe me te madhe ne
rastin e Kosoves , sidomos duke patur
parasysh nivelin e zhvillimit te saj . Ne
shkence qemoti eshte e njohur se roli I
shtetit eshte dukshem me I fuqishem ne
nivelet e ulta te zhvillimit .
Ceshtjet kryesore te analizes jane se ne
cilen menyre shteti ndikon ne fushen e
ekonomise , si dhe ne cilet sektore te
ekonomise duhet te jete I pranishem
shteti, dhe cilet sektore jane terheqes per
sektorin privat . Ne shume shtete , te cilat
funksionojne si ekonomi te tregut , roli I
sektorit public shenon rritje , sidomos ne
ato segmente ku tregu nuk ka efikasitet
te pritur.

Metoda e pyetje:

Rezultatet e pritshme te mësimit:

Libri i nevojshëm:

Literatura e
nevojshme
Material tjetër:

Pjesëmarrja aktive në klasë 10 pikë
Përgatitja dhe prezantimi i seminarit
10
pikë
Testi i parë
40 pike
Testi i dytë
40 pike
Koment: Gjate semestrit, nëse studenti nuk
merr numrin e mjaftueshëm të pikëve në
njërin prej testeve, mundet ti nënshtrohet
edhe një herë testit në të cilin nuk ka kaluar.
Nëse edhe herën e dytë nuk e kalon testin, në
funde të semestrit duhet nënshtrohet testit të
përgjithshëm.
Ne testin e përgjithshëm, studenti duhet te
këtë se paku 60% të testit për të marrë notë
kaluese.
Në fund studentët do jenë të aftë të kuptojnë
që:
Njohja me informacionet elementare mbi
sektorin public
Aftesimi I vijueseve te kursit qe problemet
t „ i shikojne edhe nga aspekti “shteteror “ ,
e jo vetem nga ai privat .
1. Joseph Stiglitz, “ Economics of the Public
Sector “, Norton Company , 2008.
2. H . Grenet , “Economie des politiques
publiques” , Decouverte , Paris , 2010 .
3. G . Chandana , “ Economics of the Public
Sector “ , PHI Learning , 2008 .
4. R . Tresch , “ Public sector economics “,
Palgrave Macmillan , 2008 .

Temat qe do te trajtohen:
Numri i
ligjëratave
Sesioni 1

Sesioni 2

Tema
Roli ekonomik I shtetit ( prezantimi I mendimeve te ndryshme )
Sukseset dhe deshtimet e shtetit ne arritjen e ekuilibrit
ndermjet sektorit public dhe atij privat ( pervoja
nderkombetare)
Analiza e efikasitetit te tregut
Mangesite e tregut dhe roli I shtetit
Aktivitetet korrigjuese te shtetit

Sesioni 3

Te mirat publike dhe te mirat private
Analiza e efikasitetit te te mirave publike
Shteti modern si nje e mire publike

Sesioni 4

Programet shteterore te shpenzimeve publike dhe efikasiteti I
tyre
Qendrimi I sektorit privat ndaj programeve shteterore

Sesioni 5

Sesioni 6

Sesioni 7
Sesioni 8
Sesioni 9

Sesioni 10

Sesioni 11

Sesioni 12
Sesioni 13
Sesioni 14
Sesioni 15
(java15)

Roli dhe vendi I mbrojtjes shendetesore ne ekonomine e
shekullit 2 1
Arsyet kryesore per nje rol me te madh te shtetit ne kete
fushe
Domosdoshmeria e reformes se sistemit shendetesor
Shikimi I pergjithshem mbi sistemin e sigurimit social
Sigurimi social , sigurimi privat dhe roli I tregut ne kete fushe
Domosdoshmeria e reformes te sigurimit social
Arsimi si factor I zhvillimit ekonomik
Roli I shtetit ne fushen e arsimit
Analiza e dilemes arsimi public apo arsimi privat
Format dhe struktura e tatimeve
Karakteristikat kryesore te sistemit bashkekohor te tatimeve
Sistemi I tatimeve dhe niveli I zhvillimit te nje vendi
Testi 1
Tatimet qe paguajne konsumatoret - analiza e efekteve
Tatimet qe paguajne prodhuesit
Tatimet dhe sistemi I kursimeve te qytetareve
Arsyet per te ngarkuar kapitalin me tatime
Analiza e efekteve ne fushen e kursimeve dhe te investimeve
Elementet kryesore te tatimit mbi te ardhurat e qytetareve
Problemet kryesore gjate aplikimit te kesaj forme te tatimit
Analiza e karakteristikave te kesaj forme te tatimit
Shperndarja e tatimit mbi fitimin e firmave dhe ndikimi mbi
efikasitetin
Tatimi mbi fitimin e firmave si forme e politikes ekonomike
Problemet kryesore te efekteve eksterne
Zgjidhja e problemeve eksterne nga ana e sektorit public
Problemi I pageses se shpenzimeve per ruajtjen e ambientit
jetesor
Mbrojtja kombetare si segment isektorit public
Aspektet e ndryshme te financimit te mbrojtjes kombetare
Dilemat zhvillimore mbi pjesemarrjen e sektorit public
Zgjedhja e segmenteve per nje pjesemarrje me te madhe te
sektorit public
Testi i dyte

